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W związku z wydarzeniami ostat- 

niej doby, jak smutny obrządek pogrze- 
bu ś. p. Czesława Jankowskiego, świę- 

| toUniwersytetu Stefana Batorego, ucz- 

czenie prochów Joachima Lelewela — 

zbrakło na łamach „Słowa'* wiadomo- 

ści z dziedziny życia gospodarczego, a 

przedewszystkiem wiadomości o skry- 

stalizowaniu stosunku państwowej po- 

lityki gospodarczej wobec sfer gospo” 

darczych. Lukę tę należałoby wypełnić 

tembardziej, że tezy głoszone obecnie 

przez przedstawicieli rządu zadają wy- 

raźny kłam wystąpieniom  antyrządo- 

wych działaczy politycznych, musują* 

cych pogłoski o rzekomem wyrzeczeniu 

się przez rząd wszelkiej rzeczowej 

współpracy ze sferami gospodarczemi. 

Odbył się wpierw szereg konferen- 

cyj z dobrowolnemi zrzeszeniami rol- 

 niczemi. Należy tu zaznaczyć, że pomi- 

mo wyraźnie zarysowujących się dążeń 

do stworzenia jednolitego frontu rolni- 

czego, przedstawiciele rolnictwa nie 

wystąpili z uzgodnionym projektem 
i jednobrzmiącemi postulatami, że by- 

ły tarcia i rozdźwięki. W tych warun- 
kach jest rzeczą zrozumiałą, że rząd 
nie mógł wystąpić z tą lub inną dekla- 

racją wiążącą dalsze postępowanie, 

czy to w polityce celnej, czy to w po- 
lityce zmierzającej do podniesienia wy- 

_ twórczości rolniczej, że ograniczyć się 

musiał do oświadczenia, iż zgłoszone 
dezyderaty przyjmie pod rozwagę, 

przeanalizuje je i dopiero wówczas sta- 

| nowisko swoje skonkretyzuje. 
Tem niemniej, poza tak ważnym 

faktem i okolicznością, jak inicjatywa 
| zwołania konierencyj rolniczych, nale- 
ŻysOdnotować we wszystkich przemó* 
Wieniach orzedstawicieli rządu dążenie 

do zaakcentowania, pierwszorzędnej 

wagi, momentu: niewątpliwej chęci 
_ osnucia polityki gospodarczej na współ 

pracy z zainteresowanym rolnictwem, 
zrozumienia, a raczej podkreślenia zro- 

zumienia, znaczenia rolnictwa w całok- 

Ształcie produkcji i wyrzeczenia się 

kierunku etątycznego — o ile rolnictwo 
potrafi wskazać właściwą drogę. T em 

samem rząd wezwał zrzeszenia rolnicze 

do wykazania inicjatywy. Zdaniem na- 

szemi, było to najwłaściwszem  posta- 
_ wieniem kwestji, bowiem czas już naj- 

wyższy wybrnąć z dziedziny poboż- 

nych życzeń — a mówię to pod adre- 

sem rolnictwa — obierając drogę kon- 

kretnych i ściśle sformułowanych 4- 

żeń, pozbawionych pierwiastku prze- 

Ciwstawności interesów, którą tak na- 
Szpikowana jest dotąd ideologja rzecz- 
ników interesów własności mniejszej. 

jowym, dążą do współpracy ze sfera- 
mi gospodarczemi, że wyciągają do 

nich dłoń ponad sejmem i wbrew sej- 

mowj, świadczy dalej ostatni dwudnió- 
Wy zjazd delegatów izb przemysłowo” 
handlowych z całej Polski. 

| W zebraniu, jak wiadomo, wzięli 
udział prócz premjera Świtalskiego i 
ministra Kwiatkowskiego, ministrowie 

[A Matuszewski, Kiihn, Prystor, Moraczew 

ski i Staniewicz, kilku wiceministrów, 
Prezes Banku Polskiego oraz dużo wyż- 

Szych urzędników co świadczyło 0 
Wielkiem zainteresowaniu rządu. Prze- 
Mówienie premjera Świtalskiego było 

dlą wielu, świadomych etatycznych za- 

kusów poszczególnych wyższych urzęd 
ników _ poszczególnych | resortów, 

„Wprost rewelacyjnem. Przytaczam tu 

Jeden z ustępów przemówienia. 

  
. „Cały szereg funkcyj, które mogą i Po” 

Winny być załatwiane przez samych zainte- 
Tesowanych, będziecie Panowie mogli w mia- 
Tę usprawienia swych czynności przejąć od 
władz państwowych. 

„ Bądźcie Panowie pewni, że rząd, zatrzy- 
ując pełnię swej władzy w  regulowaniu 

, co normować jest jego obowiązkiem, 
= będzie zazdrosny o to, że szereg zadań 

prac spadnie na organizacje gospodarcze 
go samorządu. 

Jeśli jakiś etatyzm wymaga zlikwido- 
wania, to w pierwszym rzędzie nasz rodzi- 
my i najbardziej wśród nas niestety spopula.. 
ryzowany etatyzm psychiczny, walący na 
„ke państwowe zarówno wszystkie obo- 

iązki, jak i całą, z nikim rzekomo niedzie- 
łoną odpowiedzialność”. | 

Tu znów przejawia się analogiczna 

tendencja, którą odnotowaliśmy  mó- 
wiąc 0 konferencjach rolniczych, a któ- 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
łką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 

sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

Że rządy obecne, po przewrocie ma”. 
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P. Prezydent wyjechał do Spaly 

WARSZAWA. 11. X. Pat. Dziś 
wieczorem Pan Prezydent wyjechał 
do Spały. 

Powrót premjera Świfałskiego 
WARSZAWA, 11 X. Pat. Dziś w godzi- 

nach popołudniowych przybył z Wilna do 

Warszawy p. premjer Świtalski w towarzy- 
stwie szefa gabinetu p. premiera p. Pacior- 

kowskiego. 

Nominacja hr. Kaczyńskiego 
WARSZAWA, 11. X. (tel. wł. Słowa) 

Prezydent Rxeczypospolitej podpisał 
daiś nominację hr. Roger Raczyńskiego 
na wojewodę poznańskiego. 

Depesza dziękczynna dziennika: 
rzy włoskich 

WARSZAWA, 11 X. PAT. Minister 
spraw zagranicznych Zaleski otrzymał od 
dziennikarzy włoskich, którzy ostatnio zwie- 
dzali Polskę depeszę treści następującej: 
Opuszczając ziemię polską, dziennikarze 
włoscy składają gorące podziękowanie 
na ręce Waszej Ekscelencji dla wszystkich 
władz polskich za szczerą gościnność i 
serdeczność przyjęcia podczas ich poby- 
tu, który pozostawił w nich niezatarie 
wspomnienia. 

Mianowanie komisji egzamina- 
tyjnej przy Sądzie Rpelacyjnym 

w Wilnie 
WARSZAWA, . 10. PAT. Minister spra- 

wiedliwości postanowieniem z dnia 3 paž- 
dziernika 1929 roku powołał na okres trzech 
lat na członków komisji egzaminacyjnej na 
aplikantów sądowych w Sądzie Apelacyjnym 
w Wilnie Władysława Dmochowskiego, wi- 
ceprezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie. Jó- 
zefa Hryniewskiego, sędziego Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie, Bernarda Martensa, sę- 
dziego Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Józefa 
Przyłuskiego, prokuratora Sądu Apel. w Wil- 
nie, Wojciecha Komara, wice-prokuratora Są- 
du Apel. w Wilnie, Kazimierza Petrusewicza, 
adwokata w Wilnie oraz Zygmunta Jundziłła, 
adwokata w Wilnie. 

Posiedzenie Komisefu Ekonamiez. 
WARSZAWA, $ X (tel. własny „Słowa*) 
Posiedzenie komitetu ek icznego 

Rady Ministrów ma być zwołane w przysz- 
łym tygodniu. Po porządku dziennym spra- 
wa rezerw zbożowych oraz szereg drobnych 
spraw gospodarczych. 

Dyr. Sfefan Sfarzyński 

WARSZAWA, 11 X. (tel. wł. „Słowa”) 
Zanotowana przez nas wczoraj wiadomość 
o bliskiej nominacji p. Stefana Starzyńskie - 
go na vice ministra Skarbu potwierdza się. 
Koła urzęd. objaśniają, że w łonie rządu spra- 
wa tej nominacji już jest załatwiona pozy- 
tywnie i na jednem z najbliższych posieczeń 
Rady Ministrów zdecydowane będzie prze 
słanie odpowiedniego wziosku do podpisa- 
nia p. Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Pos. Wifos rediuiuns 
WARSZAWA, 11. X. (tel. wł. Słowa) 

Pos. Wincenty Witos który po wybraniu 
go w ubiegłym tygodniu na stanowi. 
sko prezesa Piasta zastrzegł sobie ty- 
dzień czasu do nąmysłu, oświadczył 
dziś na posiedzeniu zarządu, że man- 
dat prezesa przyjmuje. W ten Sposób 
pos. Witos,który od przewrotu majowe- 
go prezcszm Piasta nie był wypływa 
ponownie na stare stanowisko. 

Nieznatzny wzrost kosztów ufrzy- 
mania w Warszawie. 

WARSZAWA, 11—X Pat. Komisja co 
badania zmian kosztów utrzymania na po- 
siedzeniu w dniu 3 października rb. ustaliła 
że w miesiącu wrześniu w porównaniu z 
sierpniem 1929 roku koszty utrzymania ro- 
dziny pracowniczej, złożonej z czterech 
osob w Warszawie wzrosły o 0,2 proc. 
kia la aaa TR PRD 

Wobec omawiania w prasie warszaw- 
skiej artykutu „Slowa“ p. t. „Na powitanie 
gości węgierskich" jako artykułu p. Mackie- 
wiczą posła wileńskiego uważamy za sto- 

sowne zaznaczyć, że artykuł ten podpisany 
literami M. P. nie wyszedł z pod pióra p. 
Mackiewicza: 

rą streścić można w wezwaniu do ргге- 
jawienia inicjatywy. 

Że ta inicjatywa nie byłaby zbaga- 
telizowana lub zlekceważona świadczy 
następujący ustęp z przemówienia mi- 
nistra Kwiatkowskiego: 

„Zagadnienie rozwoju i utrwalenia go 
spodarstwa nowej współczesnej Polski, to 
wielka rzecz, bo to właśnie zadecyduje 0 I0- 
sach przyszłych pokoleń i historji naszego 
państwa. Zadanie jest wyjątkowo trudne, 
ale rozwiązałne. / 

W pracy nad pomyślnóścią państwa 
niema dwu stron rządzącej i rządzonej. Sta- 
nowimy jedną całość. Wszyscy bowiem po- 
niesiemy wobec przyszłości całkowitą i cięż-. 
ką odpowiedzialność. | 

A więc już nawet nie strony — lecz 

całość. żadne exposć rządowe z trybu* 

ny sejmowej tego wyznania nie zawie- 
rało. Dlatego też tytułem naszego arty- 
kułu jest: na dobrej drodze. 

. Harski. 

: Opłata 
Redakcja ręktopisów 
cia Poi zastrz: 

  

pocztowa uiszczora ryczałtem. 
nie abc nie zwraca. Adrministra- 

20% со @0 rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

06000 м Narszavie 
WARSZAWA, 11 Х. PAT. Dzisiej- 

szy obchód 150:ej rocznicy zgonu 
gen. Kazimierza Pułaskiego uczciła 
stolica szeregiem podniosłych uroczy- 
stošci. Na wszystkich gmachach pan- 
stwowych, samorządowych i prywat: 
nych powiewały chorągwie © barwach 
narodowych. W wielu wystawach wid- 
niały wizerunki bohatera, 

O godz. 10-ej rano odbyła się w 
katedrze Św. Jana msza Święta, od- 
prawiena przez kardynała Kakow- 
skiego w otoczeniu licznego ducho- 
wieństwa. Na nabożeństwie był obec- 
ny Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
otoczeniu członków domu cywilnego 
i wojskowęgo. W  presbiterjum za- 
siedli wyżsi przedstawiciele rządu z 
ministrami Składkowskim i Kwiat- 
kowskim na czele, posłowie, senato- 
rowie, korpus dyplomatyczny i wszy- 
Scy attaches wojskowi w Warszawie 
Kościół wypełniony był tłumem wier 
nych. Po skończonem nabożeństwie 
ks. kardynał Kakowski zaintonował 
hymn „Boże coś Polskę", odśpiewa- 
ny w skupieniu przez obecnych na na- 
bożeństwie. W chwili, gdy w katedrze 
odbywało się nabożeństwo, plac Mar- 
Szałka Piłsudskiego poczęły zalegać. 
oddziały wojskowe wszystkich rodza- 
jów broni, hufce szkoine przysposo- 
bienia wojskowego. Naprzeciwko poin- 
nika Poniatowskiego poczęli się gro- 
madzić przedstawiciele wojskowości z 
zastępcą Szefa sztabu głównego gen.. 
Kwaśniewskim i dowódcą O. K. gen. 
Wróblewskim, następnie szet gabine- 
tu wojskowego Pana Prezydenta płk. 
Głogowski korpus dyplomatyczny, 
attachćs wojskowi, komisarz rządu 
Jaroszewicz szei protokółu dyploma- 
tycznego Ro.rer, weterani 1863 roku, 
inwaliazi wojenni, przedstawiciele or: 
ganizacyj wojskowych, miasta itd. 
Przeglądu ustawionych oddziałów do>. 
konali płk. Wieniawa- Długoszewski i 
zastępca dowódcy O. K. gen. Jacynik. 
O godzinie 11 min. 45 przybył na 
plac rewji zastępca Pana Marszałka 
Piłsudskiego, pierwszy wiceminister 
spraw wojskowych gen. Konarzewski, 
dokonywując, przy dzwiękach hymnu 
narodowego, w towarzystwie płk.Wie- 
niawy-Długoszewskiego I płk. Trzaski- 
Durskiego przeglądu oddziałów. W 
chwilę potem gen. Konarzewski zajął 
miejsce na specjalnie przygotowanej 
trybunie i w otoczenia korpusu  dy- 
plomaiycznego przyjął defiladę. Po 
skończonej defiladzie wszystkie Od- 
działy przemaszerowały przez ulice 
miasta, udając się do koszar. 

UROCZYSTA AKADEMIA. ' 

WARSZAWA, 11-10. PAT. Ku uczcze- 
niu 150 rocznicy zgonu rycerza wolności 
Pułaskiego odbyła się w sali posiedzeń rady 
miejskiej na ratuszu o godz. 17 uroczystą 
akademja, którą zaszczycił swą obecnością 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Za stołem 
prezydjalnym, nad którym wywieszono por- 
tret bohatera narodowego, zasiedli prezy- 
dent miasta inż. Słonimski, charge d'afaires 
Stanów Zjednoczonych Benton, inspektor 
armji gen. Rydz-Śmigły, prezes rady miej- 
skiej pos. Jaworowski, prezes Izby polsko- 
amerykańskiej Kotnowski, mecenas Suligow- 
ski. Na sali, przybranej zielenią i sztanda- 
rami polskiemi i amerykańskiemi, w pierw- 
szych rzędach krzeseł zajęli miejsca  mini- 
ster spraw wewnętrznych Składkowski, mi- 
nister spraw zagranicznych Zaleski, minister 

robót publicznych Moraczewski, podsekre- 

tarz stanu w Ministerstwie sprawiedliwości 
Sieczkowski, ks. kard. Kakowski, biskup po- 
lowy ks. Gall, ambasador Francji Laroche, 
ambasador włoski Franklin, posłowie Cze- 
chosłowacji, Danji, Finlandji, charges d'affai-- 
res Belgji, Chili, Jugosławji, Norwegji, Buł- 
garji, Hiszpanii, wszyscy attaches wojskowi, 
akredytowani w stolicy, pelny skład posel. 
stwa Stanów Zjednoczonych, komendant 
miasta płk. Wieniawa-Długoszewski, komi- 
sarz rządu na m. Warszawę, wyżsi urzędni- 
cy M. S. Z. i innych resortów, przedstawi- 
ciele armji, człónkowie komitetu obchodu, 
delegacje stowarzyszeń i młodzieży oraz 
licznie zgromadzona publiczność, która wy 
pełniła salę po brzegi. Na: podjum ustawiły 
się delegacje organizacyj b. wojskowych ze 
sztandarami. 

PRZYBYCIE PANA PREZYDENTA RZE- 

CZYPOSPOLITEJ. 

W momencie wejścia na salę Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w otoczeniu człon- 
ków swego domu cywilnego i wojskowego, 
wszyscy powstali z miejsc, orkiestra zaś P.P. 
pod batutą p. Sielskiego wykonała hymn 
narodowy. Pon Prezydent po przywitaniu 
się z członkami rządu, korpusu dyplomatycz- 
nego i dostojnikami kościelnymi, zasiadł w 
specjalnie przygotowanym fotelu. Akademię 
zagaił imieniem władz miejskich prezydent 
miasta Słonimski. Imieniem rządu i armii 
przemawiał gen. Rydz-Smigły, który w za- 
kończeniu swego przemówienia wzniósł 
okrzyk, powtórzony z entuzjazmem przez 
zebranych, „Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej niech żyją”, Orkiestra wykonała 
hymn narodowy Stanów Zjednoczonych, po- 
czem w zastępstwie nieobecnego w Warsza- 
wie posła Stanów Zjednoczonych p. Stet- 
sona wygłosił przemówienie charge d'affai- 

res p. Benton, który podniósł zasługi boha- 

JSTAWICIELSTWA 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia laźwinskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewsku 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

  

BRUANOWICZA —» ni. Bniytyskiego — А Łaszuk, 
WYUMAKONIE Bufet zolejowy. 
BRĄSŁAW -— Księgarnia T-ws „Lot", 
DĄBROWICA (Poiesie) --- Księgarnia K. Małinewskiego. 
DRZASZTY -— Bufet kolejowy 
GRĘBOKIE — Zarakowa, W. Wlodzimierow. i 
SRODNO — Kaiegarnia T-wa „Ruch“, 
RORODZIEJ -— orzec kolejowy —- K. Smarzyński. 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Iednotė“, 
ŁĘDA —- ul. Suwalska 13, S. Mateaki. 
MOLODECINO — Ksiegarnia T-wa „Ruek“. 
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Na dobrej drodze ECHA STOLICY (Mu czci Kazimierza Pułaskiego 27A KORDOWÓW 

  

ich przyjaźń. Cały naród polski rozbrzmiewa 
dzisiaj jednym wspólnym okrzykiem: Niech 

żyje wolność, równość i sprawiedliwość, ide- LONDY 
ały wiełkiego Waszyngtonu i Pułaskiego! O N, 11 X. PAT. „Daily 

w zonc) ZU e Iso Telegraph" ogłasza śdziś wiadomość 
ski, prezes stołecznego komitetu obchodu Swego korespondenta z Rygi, że Wol 
prezydent miasta stołecznego Warsaw | demarasowi grozi uwięzienie, O ile nie 
Tas cy zebrani przyjęli em potrafi się wyliczyć przed rządem z 
aplauzem. Po przemówieniu mec. Suligow- $ żyj 
skiego o kułcie, jaki żywi Ameryka dla bo- sumy jeden miljon litów, na którą nie 

poczynionych wy- 

tera polskiego w walkach o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Po przemówieniu 
tem, nagrodzonem rzęsistemi oklaskami, or- 
kiestra odegrała polski hymn narodowy. 

DEPESZA DO PREZYDENTA HOOVERA. 

Następnie prezydent miasta odczytał 
tekst depeszy, jaką postanowiono wysłać z 
okazji dzisiejszego święta do prezydenta 
Stanów Zjednoczonych A. P. Hoowera. De- 
pesza brzmi następująco: „W @ти dzisiej- 
szym Stany Zjednoczone i Polska czczą za- 
sługi polskiego i amerykańskiego bohatera 
Kazimierza Pułaskiego. Społeczeństwo pol- 
skie, widząc w czynach Kazimierza Pułaskie- 
go — symbol bratnich ideałów, ožywiają- 
cych dusze amerykańskie i polskie, przeko- 
nane jest, że święto dwóch państw, czczą- 
cych swego wspólnego, zasłużonego wojow- 
nika będzie nowym węzłem, zacieśniającym 

Wolimarasowi grozi uwięzienie 

  

Dwa bataljony tego pułku pozostaną jednak aż do 
do terminu ostatecznej ewakuacji we wszystkich strefach. 

Urlop Eziczerina przedłużony do Nowego Roku 

fellów*a p. t. „Sztandar Pułaskiego". Na 

Kownie zjawienie sie pewnej kobiety, 

atrze Narodowym, który przedstawił „Kon- 

ręki Woldemarasa dr. Zauniusa, Za- 

czem, Wacławem Sieroszewskim i Franciszklem Pułaskim na Pigamię. 

Przyjazd $idzikans kaga 
Marszałka Piłsudskiego i prezydenta Doumergue'a. 

wrócił do Kowna po pobycie w Genewie 

vannsh, wojskowym hydroplanem ambasador Filipowicz, wraz z Francisz- p do : Тетуег Tabialis na zjeździe tantininków 
Stowarzyszenie „córek amerykańskiej rewolucji". Komandor Macnutt, były się 

premier Tubialis z mową, odnoszącą się 

akademję. W mowie swej Macnutt zobrazował wielkie zasługi Pułaskiego 

pozostanie niezmienna. Zjazd jednogłośnie 

Ambasador Filipowicz, który przemawiał następnie, podniósł wielkie 

będą widzieli nowy dowód dobrej woli prezydenta wobec Polski. Ambasa- KOWNO, 11 X. Pat. Centralny komitet 

Wilsona, poczem podniósł zasługi p. Dewey'a, Kemmerera i Stetsona. będale rozesłage ai wileńskiej. Książką 

Sycznemi oklaskami. Mówili jeszcze minister Stetson, płk. Zahorski, bis. tYcznym i społecznym, redakcjom czaso- 

generalowie Sommeral, Crosby, prof. Siemiradzki i liczne polskie delegacje. 

Ramovė 

Rozczerowznia presy konserwatywnej i liberalnej a PO 

wici ; ° к 
nalda. Według opinji takich pism, jak „Manchester i a A a 

ny. korespondent arterykański liberalnej „Daily News* twierdzi przytem, czego należy prżyśpieszyć tempo pra- 

zumienia, a mianowicie w sprawie uzgodnienia wzajemnego tonnażu krą- 

rzenia pomostu między pozycjami brytyjskiemi a amerykańskiemi Okazały Emigranci Taš) Ayleżóżają (o 

deszła zgoda Stanów Zjednoczonych na wzięcie udziału w konferencji jezdża z Litwy do Francji 20 emigrantów 

zainteresowanie, aniżeli podróż Mac Donalda do Ameryki. Emigrtutoja p przemysłowych we WA 

nikat wspólny prezydenta Hoovera i premjera brytyjskiego Mac Donalda, na- Rywiań p0sł L b L k W prasie 

zetknięcie się prezydenta Stanów Zjednoczonych z |premjerem „brytyjskim przyczyni się Sowiecki w Rydze Świderski przyjął 

morskie. Stwierdzono również, że obaj przyjmują pakt pokoju Kelloga mietylko jako 

z nich nie ee wciągnąć się w arkana dyplomacji europejskiej, drugi zaś idzie w 

w Rydze 

BERLIN, 11. X. PAT. W przebiegu "ewakuacji zarządzonej w Nadrenji część Odbyło się w dniu wczorajszym otwarcie 

Rydze p. Łubieński, który mowę swą po- 

Odpowiedź na prośbę o dymisji zapadnie w listo- Słowackiego „Mazepa* z udziałem nowo- 

hatera naszego p. Craford deklamowała naj. posiada dowodów z 

zakończenie akademji orkiestra wykonała 

która twierdzi, że jest żoną sekretarza 

federację Barską*. 

Depeszą hołdownicza z uroczystości w Savannah unius niedawno ożenił się ze znaną 

czele wysłali depesze hołdownicze do prezydenta Hoovera, pre- 

KOWNO 11 X; Pat. Przybył do Kowna 

Uroczystości w stolicy Stanów Zjednoczonych 
naczelay redaktor „Lietuvos Aidas“ Gus 

kiem Pułaskim i Wacławem Sieroszewskim oraz członkami poselstwa 

KOWNO, 11 X. Pat. W Kownie odby 

prezydent amerykańskiego legjonu i prezes komitetu obchodu ku czci Pu- 

do sprawy wileńskiej. Mówca oświadczył, 

oraz zaznaczył, że żołnierze amerykańscy, kiedy Ameryka wystąpiła w 

wyraził votum zaufania dlą nowego rządu 
zasługi i niezapomnianą działalność prezydenta Hoovera dla polskich dzieci. 

dor wymienił nastepnie licznych przyjaciół, jakich Polska posiada wśród Związku oswoboszenia Wilną postanowił 

będzie rozesłana wszystkim rządom euro- 

kup Plagens, cenzor Sypniewski, pani Napierałska -i pani Zołyńska. Na ? >" itd 

AA NN OPEL II II OO SAS A 

KOWNO. 11.X. Pat. Z mowy, 

R ы zety kowieńskie Ślaj - LONDYN. 11.X. Pat. Prasa londyńska zarówno konserwatywna jak и pada 

Guardian", „Daily niowy roku 1926 nie dał „jeszcze w 

że w najważniejszej sprawie, z racji której Mac Donald wyjechał, aby w cy państwowej i wprowadzić w życie 

-„żowników, nie doprowadzono do żadnego porozumienia. Usiłowania stwo. 

się bezskuteczne. Dlatego też wspólna (deklaracja Hoovera i Mac Donalda Francji 

londyńskiej pięciu mocarstw. Wszystkie więc nadzieje prasy i opinii pub. rosyiskich ma roboty polne. Przypuszcza 

Emigrantom przychodzi z pomocą w ich 
WSPÓLNY KOMUNIKAT PREZYDENTA HOOWERA I MAC DONALDA. 

rad, które podczas pobytu premjera w Waszyngtonie odbyły się pomiędzy mężami sta- łotewskiej 

do posunięcia naprzód sprawy przyszłego porozumienia morskiego. W rozmowach, od- dzisiaj przedstawicieli _ prasy łotew- 

klarację dobrej woli, lecz jako zabowiązanie kierowania się odtąd polityką państwową podkreślając pomyślny dla obu stron 

kierunku nego 'współdziałania ze swymi aktywnymi sąsiadami. Obaj jednak swe 

RYGA, 11. X. PAT. W teatrze polskim 

rg piechoty francuskiej Nr. 110 opuściła przyczółek mostowy w miejscowości $€z0nu teatralnego 

święcił 100 letniej rocznicy Śmierci Bogu- 
* 

ра dh. zangažowanej artystki Ireny Wysockiej, 

a w języku angielskim, Žž as w datków. 
olskim wiersze poet; iskieg: я g e i S ka a Drugą sensację stanowić ma w 

polski hymn narodowy. Uroczystości dzisiej- 
sze zakończyło przedstawienie galowe w te- 

generalnego kowieńskiego _ minister- 
stwa Spraw zagranicznych i prawej 

# aktorką. i SAVANNAH. 11.X. Pat. Uczestnicy wczorajszych uroczystości dł 7 D k K AS w Savannah wraz z lokainym komitetem oraz posłem Filipowi. "Sg „Daily Telegraph", proces o 

zydenta Rzeczypospolłiej Polskiej Ignacego Mościckiego, do 

poseł litewski w berlinie Sidzikauskas, Po- 

WASZYNGTON, 11 X. PAT. Powróciwszy do Waszyngtonu z Sa: tainis. 

udał się na uroczystą akademję do Memoralhall w sali użyczonej przez 

zjazd tautininków, na którem wystąpił 

łaskiego, jako przewodniczący, wygłosił pierwszy przemówienie, otwierając 

że w sprawie tej polityka nowego rządu 

obronie demokracji, płacili po 130 latach dług zaciągnięty wobec Polski, 
2 ad 

W podniesieniu poselstwa amerykańskiego do stopnia ambasady Polacy Asiążła W „Sprawie wileńskiej 

amerykańskich mężów stanu, przedewszystkiem wspominejąc narwisko Y902€. ksiąžkę we wszystkich językach 
Mowa prcf. Dyboskiego poświęcona . Pułaskiemu była przyjęta entuzja peiskim, działaczom i organizacjom — рой- 

uroczystości byli obecni prócz wymienionych mówców i członków delegacji E \ tha mowy Prezydenta śmetony w klubie 

Dekeła pokytu Mac Donalda w Ameryce wygłoszonej przez prezydenta Smeto- 

; 5 nie jeden i a 1 liberalna wyraża dzisiaj swe rozczarowanie z wyn ków podróży Mac Do- PR DE 

News“ i „Morning Post“ rezultat osiągnięty w Waszyngtonie jest minimai- pelni oczekiwanych rezultatów, wobec 

Waszyngtonie w bezpośredniem zetknięciu się z Hooverem dojść do poro- nową konstytucję. 

nie wspomina o tej najważniejszej konkretnej sprawie. W międzyczasie na- Z Kowna donoszą: W tych dniach wy- 

licznej skupione są cbecnie na tej konferencji, która budzi już dziś większe ać w zed szłości znajdą oni zatrudnie- 

podróży biuro pracy Ligi Narodów. 

LONDYN, 10-X. PAT. W dniu wczorajszym ogołoszono w Waszyngtonie komu- 
dotyczący 

nu w sprawach rozbrojenia. Deklaracja ta podkreśla znaczenie h narad dl: go rozważania strony technicznej całego problemu i wyraża sadaieje, że Bielskas RYGA. 11.X. Pat. Nowy poseł 

bytych, prezydent i premjer stwierdzili silną wzajemną dążność $ $ pdspmięci płwiniścY „kliee jeść sprawi tdwoscć Obchodzącą Las otaceęgę skiej, udzielając im wywiadu na te. 
mat stosunków łotewsko-sowieckich i 

w zgodzie z przyjętemi w pakcie postanowieniami. Międz żeni: i utrwalenia pokoju powszechnego istnieją pomiędzy oka krajami różniae al en wydo ZONA ае 

dążenia i wpływy skierowują w kierunku umacniania pokoju. licugoracja „a W Teatrze polskim 

Wojska francuskie zaczęły ewakuo Gy wać Nadrenję w Rydze przy szczelnie zapełnionej sali 

ż Inaugurację S€zonu rozpoczął przemó: 
30 czerwca 1930 roku t. j. Wieniem sekretarz poselstwa polskiego w 

sławskiego: 
Następnie odegrana zostałą tragedją 

BERLIN, 11. X. PAT. Wedle doniesień z Mctskwy. rząd moskiewski i 
ERLIN, Й я postanowil Ш przychylić się do prośby komisarza ludowego Cziczerina, bawiącego obecnie w jed- lenia . “ an pasiljo Re „11. A. . czoraj- nem z uzdrowisk niemieckich i przedłużył mu urlop do dnia 1 stycznia 1930 roku: i i i Zastępować Cziczerina będzie nadal Litwinow. . w rady zadejakiej i mafii Sai . Sprawa prośby Cziczerina o dymisję, wedle tychże wiadomości, ma być załą- Pragi dr. Baksztą na czele. | twiona dopierą wistopaddedia SusiedzenTi egzekutywy: A delegacji bierze udział łącznie 9 

z - Przyjazd delegacji jest rewizyt - Wykrycie sprawców kradzieży klejnotów ак wizytę jotewskich działaczy sumo: 
w ambas:dzie francuskiej w Berlinie * ВЁ’ЁЁ„}Ё SE trzy dni, BERLIN, 9 X. Pat. Tajemnicza afera kradzieży klejnotów w ambasa. poświęcając swój pobyt znajomieniu się z ża Kani Kosia jak zupełnie wyświetlona. Kradzieży dokonał 63. Paca 'nstytucyj samorządowych: etni portjer ambasady, emigrant rosyjski i b. pułkownik armji rosyjskiej i > Michajłow, który uczynił to, jak zeznaje, wyłącznie w celu aaa Laki demonstracji pie.lW podwyż: dodejrzenia na szofera ambasadora, również emigranta rosyjskiego, b. ka- МОЙ ( pitana. Pomiędzy obu emigrantami, znajdującymi się na służbie w amba- Z Rewla donoszą: Proi в sadzie, panowały od dłuższego czasu bardzo „ūapręžone stosunki. Ze chód i wiec prośtzhi dowechy piss Alis względu na to, że afera miała miejsce na terenie eksterytorjalnym sprawa ceł, wyznaczony na niedzielę, zostął wzbro oparła się wyłącznie o ambasadora de Mergerie, który zrezygnował z da|- niony. Obecnie centralny Komitet. zjedno- SE kroków przeciwko portjerowi, zadawalniając się wymówieniem mu oai Aaaa a stužby. š cu w zamkniętym lokalu. 1 ' 

Ramove, ga- 
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ECHA KRAJOWE proces nacjonalistów opolskich 
  

POW. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Dajmy lepsze warunki bytu ludnoś- 

ci pogranicza. Żyjąc wśród ludności pograni 

cza polsko - litewskiego dosyć długo obser- 

wowałem różne przejawy życia miejscowej 

ludności a z tem i kierunek ich myśli poli- 

tycznej. Aby o tem pisać lub mówić nie 

wystarczy być na m cu przed parę dni a na 

wet tygodni Może za mało jest : kilku lat 

do tego jeszcze potrzebna jest znajomość au 

szy, zaufanie i t.p. Otóż biorąc to wszystko 

pod uwagę, plus potrzeby nasze ogólno 

krajowe i obywatelskie zabieram głos w tej 

sprawie. Już jak tytuł głosi wyraźnem jest 

o czem mam mówić. Pogranicze nasze jest 
jak wszędzie zasiedlone ludnością mieszaną 
lecz ludność polska stanowi tu mniejszość, 
a większość stanowią mniejszości o różnej 
orjentacji i lojalności obywatelskiej. Zdawa- 
łoby się więc, że to jest rzecz zwykła i nad- 
tem należy przejść do porządku; są od tego 
władze administracyjne i inne i te wiedzą do 
brze co mają robić i jak z tym fantem ra- 
dzić. Jednak jako obywatel życzący dobra 
swej ojczyźnie i innym obywatelom innej 
może orjentacji odemnie, a zmuszonym tylko 
do tego warunkami, zwracam uwagę że U 
nas na pograniczu żle się dzieje — a może 
się dziać lepiej, gdyby trochę dobrej woli— 
u odpowiednich czyników. Zrozumienia przez 
nie odpowiednich momentów i wyzyskania 
tychże na korzyść państwa. Ażeby przyjść 
do wyjaśnienia samych szczegółów i dać 
odpowiedź na powyższy tytuł muszę w stre- 
szczeniu podać warunki i stosunki tutejsze. 
Jak już zaznaczyłem ludność jest mieszana 
© większości Litwinów nie licząc żydów mie 
szkających po miasteczkach i staroobrzędo- 
wców Ró wszyscy prócz żydów zajmu- 
ją się rolnictwem. |ak wiadomo u nas wszę:* 
dzie, poziom umysłowy w przeważnej części 
do dziś jest bardzo niski a z nim poczucie 
narodowe i przynależność państwowa, a tym 
samym podatny dla agitacji wrogiej. Złym 
już należy nazwać taki stan rzeczy dla da- 
nego kraju i państwa w warunkach normal - 
nych. Lecz warunków naszych za normalne 
nigdy nazwać nie można. — wszak wszy- 
stkim wiadomo że Litwa do dziś dnia uważa 

    

  

  
  

Wileńszczyznę za kraj okupowany przez Po 
laków i dokłada wszelkich starań, aby sze- 
rzyć nienawiść ku Polsce, no i ma ku temu 
odpowiednie warunki, które dzięki nie wyzy- 
Skaniu przez nasze odpowiedzialne czynni- 
ki powiększa jeszcze ich szanse. Stało się 
dzięki temiu już wiele złego, lecz zawsze czas 
wrócić na drogę właściwą. Pierwszym złem, 
to było to, że nie wykorzystano odpowied 
nio środków agitacyjnych, a pozwolono u- 
biec się w tem czynnikom obcym, a argu- 
mentem jedynym na to było stworzenie do- 
brobytu ludności pogranicza, danie jej 0- 
światy ale w duchu przyjaznym dla siebie 
i odpowiedniej powagi i poszanowania władz 
państwowych. Tymczasem to wszystko po- 
szło w innym kierunku np. ludność wiejską, 
znękaną w czasie kilkuletnich nieurodzajów 
nędzą, obciąża się dosyć dużem podatkiem, 
i egzekwuje je bezapelacyjnie, gdyż  po- 
mimo ulg przyznanych z góry, dzięki swej 
ciemnocie nie mogą z nich korzystać. Tym- 
czasem niedaleko za kordonem wyzyskano 
ten atut — zwalniając ludność od podatków 
łub je obniżając. Ten stan dał możność wro- 
gim agitatorom wykorzystać przeciw nam na 
stroje. Zamiast zorganizować odpowiednio 
oświatę powszechną dopuszczono iż subsy* 
djowane przez czynniki nam wrogie organi: 
zacje jak np. „Rytas  „šw. Kazimierz * 
i inne t.p. mają szkoły, gdy tymczasem pań- 
stwowe szkoły przedstawiją w niektórych wy 
padkach do dziś straszne rudery bez po- 
mocy naukowych i t.p. Powaga władz ró- 
wnież nie stoi wysoko, gdyż wielu urzędni- 
ków popełnia różne malwersacje, a potem 
ucieka — np. Niedziałkowski i t.p.. Wydaje 
się zarządzenia — a nie daje się przykładu 
od siebie w wykonaniu tegoż. np. bielenie 
domów po wsiach lub przepisy o studniach, 
kominach it.p. Więc jeżeli nam zależy na Kre 
sach, o których tak wiele się mówi i 'pisze 
to powinniśmy zawrócić z tej drogi, a odpo- 
wiednie czynniki to sprawdzić rać wła 
ściwą drogę — a nie zadawalniać się oficial 
nemi i doraźnemi przeglądami lub inspek- 
cjami. В 

      

  

BARANOWICZE. 

— Rozpoczęcie tygodnia lotniczo - gazo- 
'wego. Komitet Powiatowy w stałej trosce o 
tak ważną akcję, jaką jest przeprowadzenie 
Tygodnia Lotniczo - gazowego, rok rocznie 
stara się ulepszać i urozmaicać Tydzień о- 
tniczy. ы 

Tydzień w roku obecnym rozpoczął się 
w dn. 5 października capstrzykiem, urządzo 
nym przez 78 p.p. ь 

W niedzielę 0 godzinie 11-ej w košciele 
parafjalnym zostało odprawione nabożeńst- 
'wo przez księdza Kanonika Zołądokowskie= 

o na intencję Tygodnia, kazanie wygłosił 
E prefekt Karpowicz. 

Na nabożeństwie obecny był Zarząd Ko- 
mitetu LOPP, pan starosta Lubański, d cy 
formacyj wojskowych i wojsko. 

Po nabożeństwie wyruszył pochód do Po- 
mnika Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła 

się defilada, którą przyjął D-ca Dywizji p. 
generał Pożerski. 3 : sed 

Po defiladzie w sali Straży Ogniowej od- 
była się uroczysta akademja, na której prze 
mawiali p. generał Pożerski i prezes Komi- 
tetu inż. Layman. Po przemówieniu generał 
Pożerski wzniósł okrzyk na cześć Pana Pre- 
zydenta, Marszałka Piłsudskiego i LOPP po- 
czem muzyka 78 p.p. odegrała kilka utwo- 
*ów. Po akademii rozegrano loterję fanto- 
wą, urządzoną przez komisję loteryjną tygod 
nia. W oczy rzuca się masa cennych rzeczy, 
ofiarowanych 'przez społeczeństwo między 
innemi worki mąki, dywany, kapy, deski i 
t. p. 

Pie można przemilczeć tu ofiarności p. 
Zotji Kwiecińskiej i p. M. (któr y przez skro 
mność nie chce by publikowano jego nazwi- 
sko), którzy bezinteresownie podjęli się zbió 
rki i rezultat zbiórki okazał się nadspodzie- 
wany, a przeto i zysk z loterji będzie po- 
ważny. ! A 

Na tem właściwie skończył się pierwszy 
dzień lotniczo - gazowy. u. 

‚ \ dalszym ciągu tygodnia przewidziano 
10 października pokaz lotniczo - gazowy, zor 
ganizowany na szeroką skalę, 12 paździer- 
nika koneert — bal, oprócz powyższych im- 
prez przez cały dzień 6 października była u- 
rządzona kwesta uliczna, która będzie trwa- 
ła przez cały tydzień oraz zapisy członków 
na ulicach miasta. W ciągu dnia zapisało 
się 21 członków tylko na ulicy Szeptyckiego 
z reszty rejonów brak jeszcze danych, za- 
pisy na szeroką skalę będą jeszcze prowa- 
dzone w dniu 10 października. 

— Wystawa kilimów. Obecnie w Ba- 
ranowiczach w sali Sokoła fabryka Giliniań- 
skich kilimów urządziła wystawę i sprzedaż 
kilimów. Wystawa cieszy się dość znacznem 
powodzeniem. 

— W sprawie 

   

  

nadużyć w Magistracie. 
Przeprowadzający w Magistracie rewizję z 
ramienia Województwa p. Sawicki kończy 
w dniach najbliższych swą pracę. Areszto- 
wany w swoim czasie p. Wiekluk w zwią- 
zku z nadużyciami został zwolniony z wię- 
zienia: z braku podstaw natomiast pozostają 
w więzieniu Fijołkowski i Dzierożyński, któ 
rych wina przy rewizji ujawniła się z całą 
pewnością. Jak nas poiniormował p. Sawi- 
cki rewizja dała dość poważne poszlaki złej 
gospodarki poprzedniego magistratu, który 
budując własne gmachy nie prowadził ma- 
terjałowych ksiąg. Sledztwo trwa A 

WIDZE (pow. Brasławski) 

— Pożar. Dnia 5 października o godzinie 
3 po południu wszczął się pożar na ulicy 
Żołnierskiej w Widzach, który wskutek suszy 
i silnego wiatru, wkrótce przeniósł się na 
wszystkie zabudowania gospodarcze rolni. 
ka Kazimierza Kozłowskiego i w niespełna 
łqodziny stały już w płomieniach stodoła 

z całym zbiorem zbóż tegorocznych, spich* 
rze z wymłoconym zbożem, dom mieszkalny 
chlewy. Wynikie stąd straty Kozłowski о- 
blicza na osiemnaście tysięcy zł. 

Przyczyna pożaru dotąd niewyjaśniona. 
Ogień wszczął się od strony stodoły ze zbo- 
żem, bliziutkiej mieszkania posterunkowego 
Parkoły, lokatora Kozłowskiego, który go- 
dzinę przedtem przeniosł się na mieszkanie 
do innego domu, nieco dalej. Oprócz Ko- 
złowskiego nie postradał więcej nikt w mia 
steczku gdyż kierunek wiatru był na odle- 
sły ogród owocowy w którym opalonych 
jest kilkanaście duży A.H. 

  

h drzew. 

WIELKIE SOLECZNIKI. 

— Kwesta uliczna. Dnia 6 października 
b. r. w miasteczku Wielkie Soleczniki, na 
rzecz miejscowej ochotniczej straży pożar- 
nej odbyła się kwesta uliczna, z której uzy- 
skano złotych 31 groszy 69. (trzydzieści je- 
den zł. groszy 69). 

Pod artykułem, zamieszczonym onegdaj 
w „Echach krajowych* „Rolnicy litewscy z 
powiatu święciańskiego na P.WK. w Poz- 
naniu*, opuszczony został podpis autora p. 
Marjana Święcickiego z Łyngmian. 

Róbrie w doma wina 
z jabłek, jagód. żyta i t. p. 

Broszury, przepisy szczegółowe, 
drożdże różnych gatunków, prasy 
oraz przybory potrzebne znajdziecie 

w firmie 8£zp-o 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
w Wilnie, Zawalną 11-a 

8 ———— 
rani Hotel w Warszawie, Chmielna 

5, przy N. Swiecie. ū 
Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. й 

15 pokoi z nowoczesnym konfortem % 
urządzonych od zł. 5.50 na dobę wraz @ 

u z mościełą, bielizną i oświetleniem. — DRA LONIELCUEM IE 

  

Mawa oskarżyciela publicznego 
OPOLE, 11-10. PAT. W procesie opolskim przesłuchano” dziś ostatnich Świad- 

ków, poczem zabrał głos nadprokurator Wolff. Na wstępie zaznaczył on, iż sąd ma 
przed sobą młodzież, która w nadmiarze uczucia patrjotycznego dopuściła się aktów 
gwałtu. Prokurator stwierdza, że proces ten ma charakter wybitnie polityczny, lecz za- 
znacza jednocześnie, że zajścia, będące tłem procesu, zrodziły się z namiętności politycz- 
nych, które społeczeństwo opolskie przeżywało przez dłuższy okres czasu. Sąd znajduje 
się w trudnem położeniu. Wielki zarzut postawiła mu prasa polska, nazywając ten proces 
ukartowaną komedją. Również ze strony niemieckiej wydano ulotkę, zawierającą prze 
ciw mówcy ostry zarzut, iż nakazał 
podróży do Opola. Prokurator oświadczył, 
leżało mietylko w interesie ogólnych zasad 
Niemców, gdyż w przeciwnym razie mógłby sąd spotkać się z zarzutem, że 

wypłacić polskim artystom zaliczki na koszty 
iż zawezwanie na sąd polskich Świadków 
sprawiedliwości, lecz również w interesie 

rok został 
wydany na podstawie jednostronnych zeznań niemieckich świadków. 

Przechodząc do oceny samych wydarzeń, powiedział prokurator: Chciałbym z tego 
miejsca wyrazić żywe ubolewanie. Czyny, zarzucane oskarżonym, są tem więcej pożało 
wania godne, że skierowane były przeciwko bezbronnym ofiarom i niewianym Osobom, 
które były dalekie od jakiejkolwiek agresywności w stosunku do niemczyzny, gdyż mu 
sieli słuchać swoich przełożonych, aby nie narazić swojej egzystencji. Czyny były tem 
bardziej pożałowania godnie, że sprawcy w swojem uniesieniu mapadali w brutalny spo 
sób nawet na słabe kobiety. Czyny te zasługują na najostrzejsze potępienie i zdaję się, 
że nie znajdzie się ani jeden uczciwy Niemiec, któryby zaaprobował walkę polityczną 
prowadzoną podobnemi, metodatni. 

TOLERANCJA PRUSKA W ŚWIETLE WYPADKÓW OPOLSKICH. 

Prokurator doszedł do wniosku, że sprawa nie jest wyjaśniona. Choćby niejedno 
z zeznań świadków polskich było przesadzone, to jednak reszta stwierdzonych faktów 

    

1 jest obciążająca i wystarczająca, aby czyny te pozostawił 
kim. O tem, że zaczepiania mniejszości polskiej na niemieckim Górnym Śląsku zdarzają 
się, prokurator wie. Pocieszającym objawem jest 

plamę na honorze niemiec 

jednak to, że są one odosobnione 
i drobnej natury. Istnieją przeciwieństwa polsko niemieckie tu i tam i one ujawniają się 
przy jakichś specjalnych okazjach, a właśnie w Opolu okazją do tego było polskie przed 
stawienie. Nawiązując do broszury Z.0.K.Z. 
ków opolskich", prokurator odpiera zarzut, 

„p. t.: „Tolerancja pruska w świetle wypad 
jakoby policja zawiodła, a nawet pomagała 

tłumowi w maltretowaniu polskich artystów. Wyniki śledztwa nie wykazały, żeby żoł- 
nierze Reichswehry brali udział w pobiciu artystów polskich. Z całym naciskiem zwraca 
się prokurator przeciwko zeznaniu świadka Szczerbakiewicza, który twierdził, że widział 
jak oficer Reichswehry odepchnął nogą kobietę, błagającą o pomoc. Prokurator stwier- 
dza, że zajścia opolskie zaczęły się od podburzających artykułów w prasie i następnie 
rozrzucanie ulotek, co wskazuje na istnienie pewnej zmowy. 3 

NAPAŚĆ NACJONALISTÓW BYŁA UPLANOWANA. 

Ze śledztwa i przewodu sądowego wynika jasno, że wśród organizacyj nacjona 
listycznych istniała jakaś zmowa i pewna akcja demonstracyjna przeciwko polskiemu 
przedstawieniu. Wynika to z kampanii prasowej i z ulotek, ze spotkania się oskarżonych 
w restauracji ratuszowej, dalej z obecności ich na przedstawieniu, a dalej ze spotkania 
się ich w restauracji w Stockhaus, skąd udali się grupami na dworzec kolejowy. Okolicz 
ności te świadczą, że nie może tu być mowy o przypadkowem spotkaniu się oskarżonych, 
Prokurator nie uważa jednak, ażeby dochodzenie wykazało istnienie zmowy celem pobi 
cia artystów i raczej przypuszcza, że wzrastające z godziny na godzinę podniecenie 
wśród ludności w czasie przedstawienia doprowadziło do impulsywnych wybuchów 
namiętności. Przechodząc do interpretacji pojęcia zakłócenia miru powszechnego, uważa 
prokurator, że pomimo braku zmowy, co do pobicia oskarżeni podpadają pod odnośny 

WNIOSEK PROKURATORA. 

Prokurator stawia wniosek o zwolnienie 10 ciu oskarżonych, których obecność w 

przepis kodeksu karnego. 

tłumie nie została udowodniona. Następnie wnosi o uwolnienie oskarżonego Kaduka ze 
względu na jego wiek, a zwłaszcza ze względu na jego niedorozwój umysłowy z tem, 
żeby mu sąd udzielił nagany. Co do reszty oskarżonych prokurator wnosi o ukaranie 
8-miu miesiącami więzienia, za ciężkie naruszenie miru powszechnego Nalewaji, Polste 
ra i Centnera, 
wiedzialnego za 

dalej — sześciomiesięcznem więzieniem Wieschalli, jako moralnie odpo 
wypadki, czteromiesięcznem więzieniem, Podsady, Haupta i Michalczyka, 

wreszcie — dwumiesięcznem więzieniem Bernarda. Po przemóweniu prokuratora prze 
wodniczący przerwał obrady do godziny 15 po południu. O godz. 15 rozpoczęło się prze 
mówienie zastępcy oskarżycieli ubocznych adwokata Simona. Posiedzenie trwa. 

Mowa oskarżyciela adwokafa Simona 
„OPOLE, 11-10. PAT. Zastępca oskarżycieli ubocznych adw. Simon w 40 min. przemówieniu podkreślił, że podobny wypadek, jak w Opolu nie zdarzył się nigdzie w 

w, Niemczech. Oskarżeni wypierają się, 

patrjotycznych i stwierdza, że grają tu 
bohaterów i zwłaszcza żądza ucisku. 

KLASYCZNY PRZYKŁAD BUDZENIA 

rolę 

że ełnili akt gwałtu. Przyzriają się @ i tylko idjota i uczeń, na których przerzuca 4 całą od, A ar Aa zuje z wywodami prokuratora, jakoby oskarżeni dzi 
wiedzialność, adw. Simon polemi 

7 ali pod wpływem nadmiaru uczuć 
inne motywy, a mianowicie: chęć udawania 

NIENAWIŚCI NARODOWOŚCIOWEJ. 
J W obecnym wypadku rozchodziło się o zorganizowanie pogromu artystów pol 

skich, na co wskazują: przygotowania, jak artykuły dziennikarskie, ulotki i zebrania tych 
ludzi. Adw. Simon jest zdania, że punkt wyjścia całej akcji stanowił artykuł red. Knakego który to artykuł jest klasycznym przykładem jak można nawoływać do nienawiści naro dowościowej bez ściągania na siebie uwagi. Red. Knake napisał w swoim 

się na polskie przedstawienie, to jednak ludność jeżeli magistrat zgadza 
znajdzie środki, żeby do tego nie dopuścić. 

artykule, że 
sama sobie 

PROCES NIE MA CHARAKTERU POLITYCZNEGO. 
Adw. Simon uważa, że obecny proces nie ma charakteru politycznego, bo przed stawienia w Opolu nie były organizowane dla celów propagandowo politycznych. Urzą dzanie takich imprez ma zaspokoić jedynie potrzeby kulturalne ludności, mówiącej po polsku. Wiadomo bowiem — mówił adw. Simon, że 2/3, a może nawet 3/4 ludności powiatu opolskiego podały podczas ostatniego spisu ludności język polski, a częściowo polski i niemiecki, jako język ojczysty, a tylko 1/3, albo 1/4 sam język niemiecki, Oko 

ło 90 tys. osób w powiecie, opolskim włada przeto językiem polskim. Zatem przyjazd teatru polskiego miał zaspokoić kulturalne potrzeby tych ludzi, 

WSZYSCY OSKARŻENI 
Nawiązując do prawniczych wywodów prokuratora, 

WINNI PONIEŚĆ KARĘ. 
mówca uważa, że wszyscy 

oskarżeni powinni być ukarani za naruszenie spokoju powszechnego. 

ЪА ACRE BECZCE WZA ELBOOEOKDKKCERBZEORSKE | WSRREGA PO BYZTOKZTDONIOSOEZZW 
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Narada w sprawie eksportu płodów rolnych 
! (tel. wł. „Słowa”) U ministra Matuszewskiego 

odbyła się dzisiaj nareda z przedstawicielami kupców zbożowych, 
tematem było zastosowanie ulg eksportowych dla polskich produktów 

której 
rolni: 

czych wywożonych zagranicę. U zestnicy narady zapewniają, że minister 
Matuszewski odniósł się z wielkiem zrozumieniem do postulatów przedsta: 
wionych mu, a mających na celu poprawę choć w pewnej mierze smutnej - 
sytuacji rolnictwa w kraju. 

Delegaci kupców zbożowych opuścili gabinet ministra Matuszewskiego 
pełni zadowolenia z odbytej narady. 

  

Problem zbożowy w Rosji 
Jednem z najaktualniejszych za- 

gadnień wewnętrznej polityki sowiec- 
kiej jest już od dłuższego czasu spra- 
wa gromadzenia rezerw zbożowych w 
składnicach państwowych. Jest to 
problem nietylko gospodarczy, lecz 
przedewszystkiem właśnie polityczny, 
bowiem na tle walki o rezerwy zbo- 
żowe toczy się w Rosji ostra walka 
klasowa. O poszczególnych momen- 
tach walki tej iniormują nas systema- 
tycznie pisma . sowieckie, jako też 
przedstawiciele władz _ centralnych, 
prowadzący akcję aprowizacyjną na 
wsi. Już w miesiącach wiosennych o- 
pracowano w Moskwie specjalny 
plan gromadzenia zboża, do którego 
realizaciji przystąpić się miało nie- 
zwłocznie po zakończeniu zbiorów. 
Oficjalnie uważają, że do miesiąca 
października minęły dwa miesiące re- 
slizacji „planu zbožowego“. W ciągu 
dwóch miesięcy powinna więc być 
akcja na rzecz gromadzenia zapasów 
zboża w znacznej części przeprowa- 
d'ona. Tymczasem dotychczasowe 
wyniki tej akcji są tego rodzaju, że 
prasa sowiecka zmuszona była po- 
nownie uderzyć na trwogę, przedsta- 
wiając sytuację na tem polu w 'jak- 
najciemniejszych kolorach i wzywa- 
jąc miarodajne czynniki do podjęcia 
stanowczej walki przeciwko „kula- 
kom" uchylającym się systematycznie 
od obowiązku dostarczenia rządowi 
przepisowej ilości zboża. 

W gospodarstwie zbożowem ZSSR 
obserwować można ostry kryzys. 
Rząd i spółdzielnie państwowe zakła- 
dają wprawdzie coraz to nowe go- 
spodarstwa zbiorowe, ale rzeczywista 
produkcja tych gospodarstw narazie 
pozostaje jeszcze daleko w tyle za 
ich zdolnośaią produkcyjną. Jest to 
zresztą całkiem zrozumiałe, gdyż 
przejście od systemu drobnych go- 
spodarstw indywidualnych do wiel- 
kich (t. zw. gigantycznych) gospo- 
darstw kolektywnych wymaga „tak 
wszechstronnej reformy metod pracy, 
że w ciągu jednego roku trudno O: 
czekiwać tu jakichkolwiek realnych 
jezultatów. W chwili obecnej wytwo- 
rzony więc został w Rosji taki stan, 
że gospoderstwa  indywidualiue na 
Skutek rządowej akcji „kolektywiza: 
cyjnej" przeżywają okres pewnego u- 
padku, gospodarstwa zbiorowe zaś, 
znajdujące się dopiero w pierwszem 
stadjum swego rozwoju, nie są w sta- 
nie podnieść w należyty sposób swo- 
jej produkcji. Nierealna polityka rol: 
nicza rządu sowieckiego doprowadziła 
do tego, że liczni drobni chłopi upra- 
wę zboża ograniczają do minimum, 
co oczywiście wpływa ujemnie na 
podaż zboża na ryaku wewnętrznym. 

W całym szeregu miast rosyjskich 
chleb otrzymać można tylko na kartki. 
Ale brak zboża i chleba pociąga za 
sobą i inne trudności aprowizacyjne. 
Tak naprzykład w licznych miastach 
panuje dotkliwy brak mięsa, które 
częstokroć również sprzedawane jest 
na kartki. Niektóre miasta zaprowa- 
dziły już nawet kartki na warzywa i 
owoce, tak że osławiony system kart- 
kowy z czasów wieikiej wojny zaczy- 
na w Rosji w jedenastym roku poko- 
ju ponownie zdobywać sobie prawo 
obywatelstwa, Wszystko to wpływa 
Oczywiście ujemnie na nastroje lud- 

  

Zawiadamia, * 94 
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ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH: 

od 9-ej rano do 3ej po poł, i od 5Sej do Tej wiecz. ® 

  

Pochwała samochodu 
Samochód jest nieodłączną częścią 

nowoczesnego życia, tak jak radjo i... 
cocktaile. Określając epokę, w której 
żyjemy, historja niewątpliwie ochrzci 
ją mianem „epoki samochodu". 3 

Oto bowiem auta wszelkich marek i 
wszelkich rozmiarów suną po ulicach 
miast, śmigają po szosach, warczą pra- 

  

cowicie na bocznych drogach — wszę- 

dzie grając rolę owych ognistych poja” 

zdów które dawniej były udziałem je- 

dynie wróżek i czarodziejów.  Jedźcie 

na drugi koniec świata, kędyś do 

antypodów, na majdalszą z wysp 0l- 

brzymiego Pacyfiku... Cóż ujrzycie na 

tej nierównej drodze, co przewija się 

brzegiem morza pod cieniami kokosów 
i drzew mangowych? Oto samochód, 
może nie najnowszego typu, wszakże 
oddający nieskończone usługi... 

Tak więc królowanie auta sięga w 
najdalsze dzielnice. I nie dziw. Zmie* 
niają się ludzkie gusta i dążenia. W ro 
ku 1830 szukano wszędzie poetycznoś- 
ci (niekoniecznie poezji), lubiano prze 
chadzać się przy blasku księżyca i skła 
dać sobie wzajemnie wiekuiste przysię 
gi nad brzegiem jeziora lub pod listo- 
wiem gajów malowniczych. Obecnie, 
lubi się to, co jest praktyczne. A cóż 
bardziej praktycznego ponad automo- 
bil? 

On to przecie zdołał zatryumiować 
nad owemi dwoma tajemniczemi a nie: 
bezpiecznemi przeszkodami dla eks: 
pansji ludzkości, a którym na imię: 
Czas i Przestrzeń. 

Warunki życia dzisiejszego wyma 
gają koniecznie od człowieka szybkie- 
go przenoszenia się z miejsca na miej 
sce. Epoka dyliżansów minęła bezpo- 
wrotnie. Przestrzeń ulega w wałce z 
samochodem. 

Oto wychodzę z domu; ma ulicy 
przed drzwiami stoi wygodne auto. Mo 
tor zawarczał, już jadę. Zaledwie mam 
czas usadowić się wygodnie na podu- 
szkach, poprawić czapkę, umocować 
na nosie okulary, — już pędzimy po 
szczerej wsi. Ognisty potwór, niosący 
mnie ły ka z piorunującą szybkością 
białą wstążkę szosy, ca się przed nim 
rozwija dalej i dalej, pożera pola zbóż 
rozkołysanych na wietrze, pochłania 
las,, rziica się na wieżyczkę kościoła, 
co się właśnie ukazała na horyzoncie. 

I czas, owa niepokojąca abstrakcja, 
mie waży wiele więcej od przestrzeni 
wobec pomruku motoru. Podczas, gdy 
dawniej trzeba było dni i tygodni, by 
się dostać z jednego końca kraju w 
drugi, samochód w kilka godzin odwa- 
la setki kilometrów. I wasze czułe ser- 
ce, o podróżnicy, nie potrzebuje się roz 
tkliwiać nad nieszczęsnym losem zwie 
rząt pociągowych... 

Maszyna jest niezmęczona, maszy 
na mie zna głodu ni pragnienia... A 
przynajmniej łatwo może zaspokoić te 
potrzeby, gdyż w każdym nieledwie 
miasteczku znajdzie aparat, co gotów 

o oszczędność «czasu, fantaści, których 
nie zajmują „interesy* i którzy nad o- 
peracje giełdziarskie przekładają malo- 
wnicze widoki. Biada poecie, któryby 
przeklnął samochód! Auto — to naj- 
cudowniejszy środek bujania po świe 
cie i ucieczki od szarzyzny życia. Jest 
jeden cudowniejszy jeszcze i na imię 
mu samolot, lecz dzisiaj pean swój śpie 
wamy na cześć tego, co przelata po 
ziemskich szlakach. Bo oto w mglistej 
atmosferze wielkiego miasta przyjdzie 
ci nagle na myśl jakiś przepiękny trag- 
ment architektoniczny starego kościoł- 
ka na prowincji lub też mignie 

  

  

każdej chwili wlać we wnętrzności wap zed oczyma 
szego konia magicznego ożywczy płyn 
potrzebny mu do ruchu... 

Człowiek XX wieku, ceniąc czas 
swój rzeczywiście niby pieniądz, ko- 
cha samochód, jako niezbędnego towa 
rzysza w tej epoce utylitaryzmu. Ale 
poezja nie całkiem jeszcze zginęła z 
powierzchni świata, i jakkolwiek glob 
ziemski mrowi się od „businessma- 
mów'* — znajdują się jeszcze na nim, 
dzięki Niebu, marzyciele, co nie dbają 

duszy biała ser: 
pentyna szosy wśród gór niebotycz- 
nych, czy znów złocisty piasek plaży 
nad sinemi falami morza... I samochód 
zastąpi ci czarodziejski dywanik lata- 
tacy i buty siedmiomilowe Tomcia Pa- 
luszka — i jak za dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej po kilku godzinach upa 
jającej wiatrem jazdy, podziwiasz ar 
chitekturę kościol ka, szczyty gór czy 
grę fal u brzegu... 

Rzeknie kto, iż kolej żelazna odda- 

je te same usługi? Kolej ze swym nie 
ubłagalnym rozkładem jazdy, swym ści 
śle oznaczonym kierunkiem drogi — 
jest przeciwniczką fantazji. Czyż zdo- 
łasz zajechać nią, właśnie tam, do tego 
małego miasteczka, gdzieś się dowie- 
dział o istnieniu ciekawych ruin? 

Nie mówcie, że auto, ten stwór, co 
zwycięża Przestrzeń i zabija Czas, prze 
kreśla przyjemność błądzenia bez celu, 
i pędzi tak szybko, że nie daje wam 
nawet przyjrzeć się krajobrazowi... 

Wcale nie jest obowiązkiem „ro- 
bić sto na godzinę”. | czarodziejski 
wóz może z łatwością toczyć się z ca 
łą powagą powolności. ; 

A jeśli znów chcesz rozkoszy pędu 
— dozwól, niech motor zawarczy od 
tajonej siły, niech wiatr ci wytrzaska 
twarz, i zatrzyma ci oddech w piersi, 
niech ci kamienie przydrożne, drzewa, 
pola i rzeki zaczną defilować jak film 
kinematograficzny nakręcony przez 0- 
peratora, co nagle oszalał. Odróżniasz 
już tylko pasy czarne, żółte, zielone, 
jakieś siekaniny pomieszane, wydłuża” 
jące się w kształt poziomy. Hej, hej! 
nie jesteś już człowiekiem, jesteś istotą 
nadnaturalną, czemś  niematerjalnem, 
wciągniętem w szalony fantastyczny 
wir... 

Nie krytykujcie zwłaszcza, w imię 
estetyki, kształtu samochodu, i nie rób 
cie nieuprzejmych porównań z pojazda 
mi dawnych czasów, jak poszóstne ka- 
roce naszych pradziadków czy rozłoży 
ste „wiktorje“ krynolinowych babek... 
Czyż nie są piękne 
i szlachetne linje tych długich i wdzię 
cznych „torpedo*, wyciągniętych jak 

    

Lwiązek Spółdzielni gdlleczarskich Si Jajczarskich w Warszawie 
ODDZIAŁ w WILNIE, Kofūska 12. tel, 4-91, 

  

ności, a władze moskiewskie, chcąc 
uspokoić wzburzone umysły swych 
obywateli, nawołują do cierpliwości, 
zapowiadając rychłą zmianę na lepsze. 
Również wiosną roku bieżącego po- 
cieszano ludność w ten sposób, za- 
powiadając, że jesienią zapasy zboża 
w Śpichrzach państwowych wzrosną 
do takich rozmiarów, że kryzys apro- 
wizacyjny zostanie Iz łatwością poko- 
nany. Obecnie jednak pisma sowiec- 
kie (np. „Prawda”) zmuszone są przy- 
znać, że na zgromadzenie w składni- 
cach państwowych większych zapasów 
zboża, niż w roku ubiegłym, . narazie 
liczyć nie można. Innemi słowy mó-4 
wiąc, gromadzenie zboża w Z.S.SR. 
odbywa się w roku bieżącym w tem- 
pie jeszcze powolniejszem, niż w ro- 
ku ubiegłym. Moskiewska „Prawda*, 
pisząc o trudnościach, z jakiemi or- 
gany rządowe, zajmujące się skupy- 
waniem zboża, walczyć muszą w nie- 
których prowincjach państwa, zazna” 
cza, że niewykonanie planu zgroma- 
dzenia zboża może z łatwością po- 
ciągnąć za sobą poważne komplikacje 
w wewnętrznem życiu państwa. 

„Prawda* na poparcie swych twier- 
dzeń co do niedostatecznego tempa 
akcji zbożowej przytacza cały szereg 
bardzo interesujących faktów. Między 
innemi pismo stwierdza, że groma- 
dzenie zboża odbywa się z wielkiemi 
trudnościami i bardzo powoli w tych 
prowincjach, gdzie w roku bieżącym 
urodzaj był lepszy, niż w roku ubieg- 
łym. Ludność poprostu nie chce wy- 
dawać zboża, ukrywając swe -zapasy 
przed rządowymi agentami, lub sprze- 
dając je prywatnym kupcom. Prze- 
prowadzone doraźnie rewizje w sze- 
regu gospodarstw wiejskich wykazały, 
że niektórzy chłopi mają olbrzymie 
zapasy zboża. „Prawda” domaga się 
w związku z tem od rządu sowiec- 
kiego wzmożenia walki z t. zw. „ku- 
łakami*, będącymi dzisiaj obok go- 
spodarstw zbożowych głównymi pro- 
ducentami zboża w Rosji. 

  

Jak dyrekcja kolei rumuńskich 
walczy ze spóźaianiem się po- 

ciągów 

Spóźnianie się pociągów było w. Rumu- 
nji zawsze na porządku dziennym. W ostat- 
nich jednak czasach pociągi nadchodzą jed- 
nak na dworce przeznaczenia z tak wiel- 
kiem opóźnieniem, że generalna dyrekcja 
kolei żelaznych, zmuszona była zastanowić 
się bardzo poważnie nad sposobami syste- 
matycznej walki ze szkodliwem tem zjawi- 
skiem. Z tego względu generalny dyrektor 
rumuńskich kalei państwowych zarządził, 
aby urzędnicy ruchu, odpowiedzialni za do- 
trzymywanie przewidzianych w urzędowym 
rozkładzie jazdy czasów przyjazdu i odjaz- 
du pociągów, odbywali codziennie specjał- 
ne konferencje, na których omawiane by 
były środki walki z opóźnianiem się poszcze- 
gólnych pociągów. Ponieważ systematyczne 
spóźnienia pociągów wyrządzają dyrekcji 
kolejowej poważne szkody, generalny dyrek- 
tor rumuńskich kolei żelaznych, Vidrighin, 
zapowiedział, że w przyszłości odpowiedzial- 
nym urzędnikom za dopuszczanie do spóź- 
nień redukowane będą premje dodatkowe 
do pensji. Dyrekcja kolei rumuńskich stwier- 
dziła bowiem, że każda minuta spóźnienia 
kosztuje 19 lei przy pociągach kurjerskich, 
9 lei przy przyśpieszonych pociągach towa- 
rowych i 7,5 lei przy wszystkich pozosta- 
łych pociągach, Na skutek systematycznego 
opóźniania się pociągów ponosi zarząd ko- 
lei żelaznych dzień w dzień olbrzymie szko- 
dy, dochodzące do 195.000.000 lei rocznie. 

dnia 12-go b. m. sprzedaż 
hurtowa i detaliczną 
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charty: o silnych zwinnych muskułach, 
zwartych w sobie, i niecierpliwych, by 
skoczyć w przestrzeń? 

. W życiu nowoczesnem żadna przy 
jemna wycieczka nie może się obyć 
bez auta. Spójrz 'cie w dni świątecz- 

  

ne na te szeregi samochodów pędzą 
cych z miast na wieś w lasy, czy gó- 
Ty... 

Ale nietylko w wielkich miastach. 
Na wyspie Martynice Murzyni i Mulaci 
paradują po ulicach miasta Fort—de— 
France w nieprawdopodobnych wprost 
gruchotach, których maski otwarte są 
umyślnie, by lepiej było słychać war 
kot motoru, który to ogłuszający ha- 
łas wraz z trzaskiem i brzękiem roz- 
trzęsionej karoserji, zwraca na siebie 
wszystkie oczy przechodniów, zachwy 
conych i pełnych zazdrości o tak nie 
słychany luksus... 

W Papeete, w sobotę wieczór, Ta- 
hitańczycy i Tahitanki natłaczają się w 
wynajęte auta, i zaopatrzeni w syczą- 
ce hanmonje oraz niezliczone butelki ru 
mu — przemierzają wyspę wszerz i 
wzdłuż wśród śpiewu i wrzasku... 

Na jednej z Wysp — pod — Wiat 
trem, gdzie wytwory cywilizacji mało 
były jeszcze znane, pewien  zręczny 
kupiec wpadł na szczęśliwy pomysł 
przywiezienia jednego z swych starych 
samochodów, prawdziwego zabytku 

P
R
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Zakończenie uroczystości akademickich 
Inauguracja roku akade- 

miekiego 1929-30 - 
Wczoraj, w trzecim dniu obchodu 

jubileuszowego Uniwersytetu Stefana 
Batorego odbyła się uroczysta inau- 
guracja roku akademickiego 1929-30. 

Po nabożeństwie w kościele św. 
Jana, na które przybyli pp. ministro- 
wie: Niezabytowski, Staniewicz i Pry- 
stor, Marszałek Senatu prof. Szymań- 
ski, p. wojewoda Raczkiewicz, ducho- 
wieństwo na czele z JJ. EE. ks. Pry- 

x masem Kardynalem Hiondem, ks. 
Arcybiskupem Jałbrzykowskim, bisku- 
pami Michalkiewiczem, Bandurskim, 
Przeździeckim i Szlagowskim, arcybi- 
skup prawosławny Teodozjusz, przed- 
stawicieli innych wyzaań, rektorowie 
i profesorowie wyższych uczelni, pre- 
zydent miasta Folejewski, wiceprezy- 

*dent Czyż, konsul łotewski Donas, 
łiczni reprezentanci władz i zaprosze- 
ni goście. 

Udano się do gmachu Uniwersy- 
tetu, gdzie w auli Kolumnowej odbył 
się akt inauguracyjny. ) 

Na podjum zasiad! senat Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego na czele z 
J. M. ks. rektorem Falkowskim i re: 
prezentanci innych senatów akademic- 
kich w tradycyjnych togach. P. mini- 
ster Staniewicz i p. marszałek Sena- 
tu Szymański zasiedli również w to: 
gach wśród grona przedstawicieli se- 
natów. 

W głębi podjum ustawiły się po- 
czty sztandarowe młodzieży akade- 
mickiej. Obok portretu króla Stefana 
Batorego zawieszono portret Marszał- 
ka Piłsudskiego pędzla ministra Śleń- 
dzińskiego. 

Aulę zapełnili przybyli dostojnicy 
i goście, na galerji zaś zebrała się 
tłumnie młodzież akademicka. 

Przemówienie JM. ks. Rek- 
fora Falkowskiego 

Na wstępie chór akademicki wy: 
konał pieśń „Gaude Mater Polonia', 
poczem JM. ks. Rektor Falkowski po- 
witał wszystkich  dostojnych gości, 
którzy zaszczycili uroczystość swą 
obecnością. Składając sprawozdanie 
za ubiegły rok akademicki JM. podał 
szereg danych cyfrowych ilustrujących 
rozwój Wszechnicy Wileńskiej w tym 
roku. Grono profesorskie w roku 
ubiegłym składało się z 94 profeso- 
rów, w tem: 2 honorowych, 31 zwy- 

„<zajnych, 41 nadzwyczajnych, 15 za- 
stępców profesorów, 5 docentów. Prócz 
go 24 osoby prowadziło wykłady 

one oraz wykładało 5 lektorów 
Uniwersytet posiądał 99 katedr, w 
tem 43 zwyczajnych, 56 nadzwyczaj- 
nych, 11 nieobsadzonych. Jako do- 
niosły fakt ilustrujący pomyślny roz- 
wój Uniwersytetu podkreślił m: in. ks. 
Rektor, że Uniwersytet uzyskał od 

* ministerstwa W. R. i O. P. zezwole- 
nie na uruchomienie trzeciego roku 
studjum rolniczego oraz przyrzecze- 
nie, że w najbliższym czasie zostanie 
uruchomiony ostatni rok czwarty. W 
ten sposób paląca sprawa urucho- 
mienia pełnego studjum rolniczego 
na Uniwersytecie Wileńskim została 
zupełnie pozytywnie rozwiązana.Ogol: 
na liczba studentów wynosiła 3.177 
w tem 3.083 słuchaczów zwyczajnych 
i zaledwie 3 proc. t. j. 94 wolnych 
słuchaczów. Największą liczbę słucha: 
czówiposiada wydział prawny, bo 
940, następnie lekarski wraz ze stu- 
djum farmaceutycznem 824, humanis- 
tyczny 601, matematyczno-przyrodni- 
czy wraz ze studjum rolniczem 513, 
teologiczny 166, sztuk pięknych 133. 
Wśród studjujących na Uniwersytecie 
Wileńskim znajduje się 77 słuchaczy 
pochodzących z poza granic Polski, a 
mianowicie z Łotwy, Litwy, Estonji, 

Rosji sowieckiej i Ameryki. Stosunek 
procentowy wydawanych dyplomów 
do ogólnej ilości słuchaczy  stale 
wzrasta, wykazując w roku ubiegłym 
przeszło 10 proc. Jest to stosunek o 
3 proc. lepszy, niż w roku poprzed- 
nim. Naogół wszystko Świadczy po- 
cieszająco o rosnącej szybko inten- 
sywności i gorliwości pracy. Ogło- 
Szono 198 prac naukowych. Profeso- 
rowie Uniwersytetu brali żywy udział 
w pracach różnych kongresów i zjaz- 
dów poza terenem Uniwersytetu oraz 
rozwijali działalność о charakterze 
społecznym i filantropijnym. Wspomi- 
nając o stowarzyszeniach samopomo- 
cowych młodzieży ks. rektor złożył 
serdeczne podziękowanie wojewodzie 
Raczkiewiczowi, przewodniczącemu 
Komitetu _ Wojewódzkiego Pomocy 
Młodzieży Akademickiej za wydatne 
opiekowanie się młodzieżą, W związ- 
ku z jubileuszem cały Uniwersytet 
został gruntownie odremontowany. 
Srodki na to wpłynęły z zasiłku Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. 75,000 zł., 
z sum ofiarowanych na ten cel przez 
Ziemię Wileńską (19.500 zł.) oraz 
Ziemię Nowogródzką (10.000 zł) iz 
innych sum. W ten sposób uroczys- 
tość 350 lecia Uniwersytetu pozosta- 
wia trwałe ślady w jego murach. W 
związku z obchodem sprowadzono 
też do Wilna i pogrzebano na Rossie 
prochy Lelewela. 

Po przedstawieniu sprawczdania 
JM. ks. Rektor Falkowski stwierdził, 
że Uniwersytet Wileński jest już in- 
stytucją wielką, która bynajmniej nie 
stanęła u kresu Swego ustroju, lecz 
która wciąż rośnie i ma przed sobą 
szczytne jakkolwiek ciężkie zadanie 

coraz Silniej łączy pracę swą ze spo- 
łeczeństwem, staje się coraz bardziej 
ośrodkiem twórczych prac naukowych 
na tej ziemi. We wszystkich kierun- 
kach pulsuje tętno pracy. W końcu 
zwrócił się z apelem do młodziaży 
akademickiej aby pamiętna na chwile 
historyczne, które obecnie w roku 
jubileuszowym przeżyła, poszła Śla- 
dem swych wielkich poprzedników 
i nie szczędziła pracy dla dobra Oj: 
czyzny i społeczeństwa. 

Po sprawozdaniu JM. prorektor 
prof. Pigoń wygłosił wykład inaugura- 
cyjny pt. „Księcia Kuratora Czartory- 
skiego troski o język i literaturę pol- 
ską“ wysluchany х wielkiem zaintere- 
sowaniem i nagrodzony  hucznemi 
oklaskami. 

Uroczystość zakończono odšpie- 
waniem hymnu narodowego. 

Pochody młodzieży aka 
demickiej 

W godzinach popołudniowych i 
wieczorem młodzież akademicka zor- 
ganizowała szereg defilad i pochodów 
i tak: o godzinie 4-ej przewinął się 
przez miasto długi wąż samochodów, 
nad któremi powiewały chorągwie 
korporacyj akademickich. Wieczorem 
uformowano pochód z palącemi się 
pochodniami. Ze Śpiewem i okrzyka* 
mi przedefilowano głównemi ulicami. 
Przechodząc koło Redakcji naszej 
wzniesiono okrzyk: „Redakcja „Slowa“ 
niech żyje!* Na czele pochodu tego 
Szli akademicy ubrani w; mundury 
historyczne i kontusze. Niesiono też 
transparenty z cyframi "EA 
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Litwini przepušcili żydów na cmentarz w 
Łyngmianach 

W związku z noworocznemi świętami żydowskiemi tradycyjnym zwycza- jem żydzi odwiedzają historyczny cmentarz w Łyngmianach który jest już słyn- ny z tego, że kilkakrotne próby żydów polskich przedostania się tam wywoły- wały awantury i sprzeciw Litwinów. 
° Onegdaj w dzień w Łyngmianach zebrali się okoliczni żydzi chcąc prze- dostać się na cmentarz w celu odprawienia modłów i zobaczenia się z krew- nymi. 

Tym razem straż litewska bez żadn 
don około 500 osób i pod silną eskortą 

Po kilku godzinąch w 
z powrotem zag anicę. (a) 

ych przeszkód przepuściła przez kor: 
odprowadziła na cmentarz. 

podobny sposób przybyłych żydów odprowadzono 
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URZĘDOWA 
— (y) Odjazd ministrów do War- 

szawy. Prezes Rady ministrów K. 
Świtalski, minister W.R. i O.P. Czer- 

I IK NR EEE DE RED DZ EZ WORATRODOWE 0) 
muzealnego. Cóż za szalone powodze- 
SiE zyskał ów weteran samochodniego 
rodu! Płacono po dziesięć Su. | Za 
prawo przejechania stu metrów!... 
Wóz trzęsąc się i zgrzytając toczył się 
z trudem po brzegu zatoki, rozsiewa- 
jąc przytem wokoło.przeraźliwe odory.. 
Pomysłowy spekulant zrobił majątek. 
Krajowcy toczyli bójki aby mieć honor 
siedzenia na tym „wózku bez koni". 

Samochód, ten czynnik tyle zna- 
czący w naszych interesach j naszych 
Przyjemnošciach, posiada również i 
€noty społeczne. Nie mówimy już na- 
Wet o tych zaletach, jak zręczność, opa 
nowanie i zimna krew, które wyrabia 
Qbcowanie z autem. Któż zaprzeczy, 
że automobilizm daje swym wyznaw= 
fom poczucie braterstwa i solidarnoś- 

! ci wszechludzkiej i popiera lepiej od 
wszelkich mów propagandowych, zbli- 
żenie się narodów? 

| Jakiż kierowca, spotykając swego 
_ kolegę na drodze z „nawaloną kichą”, 
| nie zatrzyma swej maszyny, aby 

Przyjść mu z pomocą? 

Pozatem niezaprzeczonem jest, iż 
rt samochodowy stwarza pewien ro 

zaj masonerji, tajnego stowarzysze- 
nia wśród 'tych, co się mu oddają. 

Weźcie np. Polaka, Francuza i Ame 
rykanina, którzy nie mają z sobą nic 
wspólnego. Jeśli się spotkają, nie bę- 
dą wiedzieli o czem z sobą rozmawiać. 
Przeciwnie, wyobraźcie sobie, że każ- 
dy z nich schodzi z samochodu. Już 
związek znaleziony, już kontakt się wy 
tworzył — trzej przedstawiciele róż- 

- nych nacyj odrazu porozumieją się jak 
dobrzy znajomi. Jeden będzie zachwa* 

lał swoje podwozie, drugi swoje reso 
ry, trzeci będzie się dowiadywał z za- | 
interesowaniem o rodzaj silnika swych 
towarzyszy. Kierowcy posiadają swą 
własną magiczną terminologię, którą 
tylko oni rozumieją: karbarator, dyfe- 
rencjał, zapłon, magneto, korbowód, 
— słowa, które otwierają całe hory- 
zonty tajemnicze dla profana... 

„Gdyby wielki przyrodnik Buifon 
żył dzisiaj, przypuszczalnie zmieniłby 
swój sławny ustęp w historji natural- 
nej w sposób następujący: 

„Najszlachetniejszym podbojem u- 
czynionym przez człowieka jest bez 
wątpienia obłaskawienie konia... e 

  

   

    

wiński i minister poczt i telegrafów 
Boener opuścili wczoraj Wilno w to: 
warzystwie szefa gabinetu Paciorkow= 
skiego. Po drodze minister — Воепет 
przeprowadził inspekcję podległych 
sobie urzędów w Lidzie i innych sta- 
cjach. 

Pozostali w Wilnie ministrowie 
Prystor, Staniewicz i Niezabytowski. 

—- (a) Kardynał Hlond odjechał z 
Wilna. Bawiący w Wilnie w związku 
z uroczystościami uniwersyteckiemi F 
E. prymas Polski Hlond odjechał wczo 
raj wieczorem samochodem do Grod- 
na, skąd następnie uda się do Rożane- 
gostoku gdzie zwiedzi zakłady O. O. 
Salezjanów. Z Rożanegostoku kardynał 
Hlond uda się do Goniądza i Białego: 
stoku a następnie odjedzie do Warsza* 
wy. 

MIEJSKA 
— (a) Natychmiastowa pomoc finanso - 

wa potrzebna jest dla Wilna. W najbliższą 
niedzielę uda się do Warszawy _ delegacja 
złożona z członków Rady miejskiej p. p. 
Piłsudskiego, Pławskiego, Engla i Czerni. 
chowa. Z delegacją ma również wyjechać, 
jeśli nic nie stanie na przeszkodzie prezy- 
dent Folejewski. х Wyjazd ich jest związany ze sprawą 
przyznania Wilnu większej pożyczki na ro- 

ziemne w celu zatrudnienia bezrobot- 

  

  

nych. 
Chcą oni też zapoznać władze central. 

- ze stanem finansowym miasta i z potrze- 
idzielenia kredytów, bez których - nie 
1a będzie myśleć o dalszych robotach 

ch. 
W. pierwszym rzędzie będą czynione 

starania o natychmiastowe wypłacenie przy- 
znanych już 500 tysięcy zł., które Bank Go- 
spodarstwa Krajowego nie mógł wypłacić 
z powodu braku odpowiednich sum. Nale- 

spodziewać się że odnośne czynniki zro- 
zumieją ciężką uację Wilna, która jest 
naprawdę bez wyjścia i nie pozwolą, by 
przerywano rozpoczęte już roboty, co siłą rzeczy pociągnie za sobą wyrzucenie na bruk kilkaset rodzin robotniczych. Niezależ- nie od starań w Warszawie, Sprawa kredy- tów dla miasta była wczoraj omawiana na specjalnie zwołanej konferencji, w której prócz władz miejskich wzięli udział i bawią- cy w Wilnie p. p. ministrowie Prystor i Sta- niewicz. . > : Ww wyniku tej konferencji min. Prystor i Staniewicz będą ze swej strony czynić sta- rania, by ułatwić delegatom porozumienie się z władzami centralnemi i równocześnie 
przez swój wpływ spowodują wszechstron- 
ne zbadanie przedłożonych dezyderatów. 

WOJSKOWA 

— (o) Dodatkowa komisja  poborowa. 
Dnia 16 października w lokalu przy ul. Ba- 
zyljańskiej 2 odbędzie się dodatkowa komi- 
sja poborowa dla tych wszystkich poboro- 
wych, którzy dotychczas z jakichkolwiekbądź 
przyczyn nie stawili się do przeglądu. 

POCZTOWA 

   

  

  

— (b) P. inż. Boener przeprowadzał in- 
spekcję linji. Wczoraj rano p. minister poczt 
i telegrafów pułk. Boener w towarzystwie 
wiceministra p. Dobrowolskiego i prezesa, 
dyrekcji poczt p. Żółtowskiego udał się z 
Wilna samochodem na inspekcję linji Wil- 
no-Lida-Grodno. 

Pan minister zwiedził po drodze urzędy 
pocztowe interesując się żywo stanem służ- 
by i z uwagą wysłuchując fachowych wy- 
jaśnień prez. Żółtowskiego. 

    

Łowo 

Rauf w sali miejskiej 
Z okazji odbywających się uroczy- 

stości uniwersyteckich Wilno  podej- 
mowało gości rautem. Sala Miejska 
przybrana zielenią i kwiatami zgroma* 
dziła wszystkich przybyłych na uro* 
czystości gości oraz licznie przyby- 
łych przedstawicieli społeczeństwa wis 

leńskiego oraz młodzież akademicką. 
Do późnej godziny zaciągnęła się 

miła biesiada urozmaicona  popisami 
muzyczno-wokaln_mi m. in. wystąpiła 
też p. Marja Francuzowiczówna sty- 
pendystka litewskiego towarzystwa 
św. Kazimierza. (y) 

Wielki pokaz lofniczo-gazowy 
W niedzielę dnia'13 bm. o godzi- 

nie 16 staraniem Komitetu Woj. Wileń- 
skiego LOPP odbędzie się wielki pokaz 
lotniczo - gazowy, na który się złożą: 
inscenizacja napadu lotniczego na mia 
sto, walka w powietrzu, działanie arty 
łerji przeciwlotniczej oraz zadymianie 
objektów. Plan pokazu jest pomyślony 
aby dawał wyobrażenie o warunkach 
bojowych, w jakich mogłaby się zna: 
leźć ludność cywilna w przyszłej waj 
nie lotniczo - gazowej. Jako miejsca, 

skąd najlepiej można będzie obserwo- 
wać przebieg akcji, są wyznaczone o- 
kolice: Góry Tizykrzyskiej, Mostu Zie- 
lonego i Elektrowni Miejskiej. Dla u* 
sunięcia jakichkolwiek objekcyj, nale- 
ży zaznaczyć, iż do pokazu będzie uży 
ty materjał ćwiczebny, nieszkodliwy 
dla organizmu. 

W 1ejonach Góry Trzykrzyskiej i 
Zielonego Mostu będą przygrywały or: 
kiestry. 

SAFO NIKON ED AIA IO T IA KT T AION O 

O godzinie 18 p. ministter po krótkim 
pobycie w Grodnie, odjechał do Warszawy. 

— (a) Nominacja na poczcie. Inżynier 
dyrekcji poczt i telegrafów w Wilnie p. No- 
wicki został mianowany na stałe naczelni- 
kiem wydziału technicznego w Dyrekcji. 

— (a) Urzędy pocztowe mają nieodpo- 
wiednie lokale. Wobec stwierdzenia  pod- 
czas ostatniej inspekcji, że lokale zajmowa- 
ne przez urzędy pocztowe są całkiem nie 
odpowiednie na biura, władze pocztowe po- 
stanowiły nabyć na własność plac w śród- 
mieściu, gdzie stanąłby duży gmach dla 
potrzeb dyrekcji, urzędu pocztowego Wil- 
no lit. d. 

SZKOLNA, 

— (a) Stan zdrowotny w szkołach pow- 
szechnych. W miesiącu wrześniu dokonano 
oględzin lekarskich w 44 szkołach powszech - 
nych znajdujących się na terenie Wilna. 
Podczas tych wizytacyj stwierdzono, że 
1914 dzieci jest brudnych, 2017 zawszonych, 
49 z gruźlicą gruczołów chłonnych, 102 cho- 
rych na oczy. Po stwierdzeniu tego stanu, 
który trzeba przyznać nie jest pocieszający 
natychmiast skierowano do kąpieli 1217 
dzieci, ostrzyżono 785, obcięto  paznogcie 
1300 dzieciom a pozostałych chorych skie- 
rowano do odnośnych lekarzy. 

e: RÓŻNE 
— (y) Wystawa w celi Konrada. W 

związku z rewindykacją celi konrada i daw- 
nego więźienia filomatów w b. klasztorze O. 
O. Bazyljanów (Ostrobramska 9) Związek 
Literatów urządził w „Celi'* wystawę pamią- 
tek mickiewiczowskich i filomackich. Wysta- 
wa otwarta jest przez cały miesiąc, od 10 
b. m. do 10 listopada: w pierwszym tygod- 
niu t. j. do niedzieli 13 b. m. — od 10 rano 
do 8 wiecz bez przerwy; po niedzieli go- 
dziny otwarcia będą wyznaczone inaczej. 
Wstęp 50 gr., dla uczącej się młodzieży 20 
groszy. ski 

Kuratorjum okręgu szkolnego wileńskie - 
go rozesłało do wszystkich szkół afisz wy- 
stawy, oraz okólnik, polecający zbiorowe 
zwiedzanie wystawy młodzieży szkolnej i 
nauczycielstwu. “> X 

— (y) Odsłonięcie pomników b. więż- 
nłów politycznych. W dniu 13 b. m. odbę- 
dzie się uroczyste złożenie wieńców i od- 
słonięcie pomników na mogiłach b. więż: 
niów politycznych pochowanych na cmenta- 
rzu Rossa i żydowskim, Н e 

Program uroczystości przewiduje: zbiór 
kę w Sali Miejskiej o 10 rano skąd po krót- 
kiem przemówieniu o godz. 12-ej pochód 
wyruszy na cmentarz Rossa. Tu nastąpi od- 
słonięcie pomnika i przemówienia poczem 
pochód uda się na cmentarz żydowski. 

Uroczystość tę organizuje zarząd stow. 
b. więźniów politycznych oddz. w Wilnie, 

-_ KOMUNIKATY. 
— Zarząd Sodalicjj św. Piotra Kiawera 

niniejszem podaje do wiadomości, iż w nie- 
dzielę dn. 13 bm. o godz. 6 wieczorem od- 
będzie się zebranie zelatorskie w sali własnej 
przy kościele św. Jana (wejście ul. św. Jań- 
ska 12). 

Po zebraniu zostaną wyświetlone prze- 
zrocza z życia Misyj Katolickich w Afryce, 
oraz śpiewy. i deklamacje. Jednocześnie upra 
sza się członków o powiadomienie o powyż 
szem innych członków i przyjaciół misyj. 
— Klub sportowy Rodziny Wojskowej w 

Wilnie rozpóczął swą działalność, urucho- 
miając następujące sekcje: konnej jazdy, 
gimnastyki, tennisu, strzelecką i łuczniczą. 

Zapisy przyjmuje i udziela bliższych in- 
formacyj sekretarjat Rodziny Wojskowej ul. 
Ad. Mickiewicza 13 (dom oficera polskiego) 
w poniedziałki i czwartki od godz. 16 do 17. 

— Sodalicja Marjańska Akademików USB 
podaje do: wiadomości, że pierwsze miesięcz 
ne zebranie plenarne odbędzie się w niedzie- 
le 13-g0 bm. w lokalu własnym przy ul. 
Wielkiej Nr. 58. 

Zebranie poprzedzi krótka Msza Św. w 
kościele św. Kazimierza, oraz wspólne Śnia- 
danie koleżeńskie. Koledzy życzący się bli- 
żej zapoznać z życiem sodalicyjnem będą 
mile widziani. 

Początek Mszy św. o godzinie 8, 

      

    

TEATR ! MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Nieśmier 
telne arcydzieło literatury rosyjskiej „Rewi- 
zor* Gogola wypełni repertuar dni najbliż - 
szych. Wykonanie tej komedji, w której głó- 
wną rolę kreuje A. Żelwerowicz stoi na wy- 
sokim poziomie artystycznym. Sztuka otrzy- 
mała nową stylową oprawę sceniczną pod 
kierownictwem A. Zelwerowicza i Karpin- 
skiego. 

ziš „Rewizor“. 
Odbywają się codziennie próby z ostatniej 

nowości „Mam do wzięcia” Grzymały-Sie- 
dleckiego. х 

‚ — Teatr miejski Lutnia, Dziś grana bę- dzie w dalszym ciągu sensacyjna sztuka Ber gera „Powėdž“, Sztukę tę dającą niezwykły 
popis dla inwencji reżyserskiej _ wystawił specjalnie zaproszony z Warszawy reżyser Jerzy Walden. Główne role spoczywają w 
rękach: Eychlerówny, Białoszczyńskiego, 
Detkowskiego, Dytricha, Kreczmara, Krella, 
Snay'a i Wyrzykowskiego. Dekoracje Е, 
Karnieja. 

„— Przedstawienia dla młodzieży szkol. nej. Dziś w sobotę o godz. 3.30 pp. w obu 
Teatrach miejskich odbędą się przedstawie- nia dla młodzieży szkolnej. W teatrze na Po- 
hulance wystawione zostaną „Dziady“ A, Mickiewicza, w teatrze Lutnia „Wielki czło - 
wiek do małych interesów" .z A. Zelwerowi- 
czem w roli głównej. Ceny miejsc najniż- 
sze. Bilety w kasie zamawiań od g. 11 — 9. 
— Rewja warszawska, „Wieczór przebo- 

jow“. Wybitni artyšci warszawskich teatrów 
Qui pro quo, i „Morskiego Oka*: Mila Ka- 
mińska, Marja Korska, Stefanja Betcherowa, 
Karol Hanusz, Stanisław Belski, i Aleksander 
Piotrowski wystąpią dwukrotnie dziś i jutro 
w teatrze miejskim Lutnia o godz. 11 w. 
Będą to dwa artystyczne wieczory przebojów 
stolicy, zawierające aktualne piosenki, mo-' 

ze lin 2 2,75 

nologi, skaetche, produkcje taneczne, humor, 
dowcip, satyrę, połączone z finezją i umia- 
rem artystycznym składają się na wielce in- 
teresującą całość, Pozostałe bilety w kasie 
zamawiań od godz. 11 rano. Rewja wywołała 
wielkie zainteresowanie. 

— Popołudniówki niedzielne. Jutro w nie 
dzielę o godz. 3.30 pp. odbędą się w obu te- 
atrach miejskich przedstawienia popołudnio- 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Po- 
hulance odegrana zostanie sztuka J.A. Kisie- 
lewskiego „W sieci”, w teatrze Lutnia „Ma- 
ski* Crommelynck'a. 

— Występy Malickiej i Węgierko. W 
krótkim czasie w teatrze miejskim Lutnia 
wystąpią M. Malicka i A. Węgierko w kome- 
dji Nicodemiego „Świt, dzień i noc”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heijos — Płodność. E. Zoli. 
Kino Miejskie — Arlekinada życia. 
Hollywood — Kobieta w płomieniach. 
Lux — żółty paszport. 
Wanda — Grobowiec miłości. 
Piccadilly — Golgota uczciwej kobiety. 

zakończenie. 
Ognisko — Tajemnica starego rodu. 
Światowid — Riviera. 
Eden — Szajka handlarzy żywym to- 

warem. 

WYPADKI : KRADZIEZE. 
— (y) Lekkomyšina „zabawa“  chłop- 

ców pasących bydło. Lekkomyślność chłop- 
ców wiejskich, pasących bydło nieraz już 
była przyczyną nieszczęść. Podkładanie ka- 
mieni na szyny kolejowe, rzucanie do 
przejeżdżającego pociągu kamieni i t. p. „Za- 
bawki* są istną plagą. Przed kilku dniami 
na szlaku kolejowym Nowodruck—Giębn- 
kie znów zanotowano podobny wypada 
Maszynista pociągu osobowego, jadącego 
ze znaczną szybkością, zauważył na torze 
jakiś przedmiot. Mimo zastosowania hamul- 
ców pociąg najechał na ten przedmiot, któ- 
ry następnie okazał się szyną, będącą czę- 
ścią hektometru. 

‚ Na szczęście szyna położona była na 
zakręcie toru dzięki czemu lokomotywa 
strąciła ją. Wypadku z ludźmi nie było. 

— (c) Nie zostawiać mieszkań bez opie- 
ki. Podczas nieobecności domowników okra- 
dziono mieszkanie Bejli Potapowicz (Stra- 
szuna 11). Pastwą złodziei padła garderoba 
wartości 500 zł. 

— (c) Okradła w Kasie Chorych. W 
poczekalni Kasy Chorych skradziono. toreb - 
kę z małą sumą pieniędzy na szkodę Ewy 
Butkiewiczówny stale zamieszkującej w No- 
wo-Wilejce. Sprawczynię kradzieży siedzącą 
tuż przy Butkiewiczównie Chanę Zukner ze 
Starych Święcian zatrzymano i skradzioną 
torebkę odebrano. 

‚ — (c) Powód samobójstwa. Okazało 
się, że przyczyną samobójstwa Anny Liso- 
wiczowej, która otruła się na ulicy Antokol- 
skiej był brak środków do życia, co tak 
dalece podziałałó na staruszkę, że postano- 
wiła odebrać sobie życie. 

— (c) Zdun złodziejem. Onegdaj w 
dzień zostało okradzione mieszkanie Henry- 
ka Sołtykiewicza (Niemiecka 3). Wyniesio- 
no mianowicie garderobę na 400 zł. i inne 
rzeczy znacznej wartości. 

Podejrzenie o dokonanie kradzieży pad- 
ło na naprawiającego piec w mieszkaniu 
Sołtykiewicza zduna Stanisława  Sukienko- 
wicza bez określonego miejsca zamieszka- 
nia, który w chwili aresztowania przyznał 
się do kradzieży i zeznał, że garderobę sprze 
dał na ulicy Żydowskiej nieznanemu osob- 
nikowi. 

— (c) Zatrucie grzybami. Z powodu 
spożycia grzybów, które okazały się nieja- 
dalnemi zatruła się rodzina Sieszków (Kal- 
waryjska). Dzięki szybkiej pomocy  lekar- 
skiej, zatrutych zdołano w czas uratować. 

„„— (c) Upadła na ostry pług. We wsi 
Wólka kolo Jachmewicz z powodu własnej 
nieuwagi wpadła na ostrze pługa 30-letnia 
mieszkanka tej wsi, Marjanna Maliszewska. 

Nieszczęśliwa uległa rozcięciu brzucha i usz- 
kodz'eniu wnętrzości. Stan jej jest bezna- 
dziejny. A 

‚ — (с) $раМа się łaźnia. W miasteczku 
Miadzoł z powodu zbytniego napalenia w 
piecu powstał pożar w tamtejszej łaźni, któ. 
ra mimo natychmiastowej akcji ratowniczej 
spłonęła doszczętnie. 

ы RADJO 

Sobote, 11 paždziernika 1929 r, 
11 55—12,05. Tr. z Warszawy. Sygnał czzsu 

    

i hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. i 
12.05—13 10: Muzyka z płyt gramofon 
13.10—13.20: Transmisja z Warsz. komuni- 
kat meteorologiczny. 16.55—17.15: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,15 —17,45: „Świat wobec wojny 
chemicznej* odcz. wygłosi Leonzri Koro= 
wajczvk. 17.45 18,45: Transm. z Warsz. 
Słuchowisko dla dzieci, 18.45 — 19,00: Ko- 
munikat LOPP. 1900-19.25: Muzyka z 
płyt gramowonowych. 1925 — 1950: 
»Z tygodnia na tydzień, '9.50 20.15: Pro- 
gram na tydzień nastepny svgnał czasu 
z Warszawy i rozmaitości. 2000 — 23,00: 
Transm. z Warszawy Poga: anka muzyczna, 
koncert i komu-ikaty; 23,00 —24.00: Muzyka 
taneczna z rest. Bristol w Wilnie. 

OFIARY. 
Pozostałość w sumie 35 zł, zebranych 

na kwiaty na trumnę śp. Tusi Kołosowskiej, 
składają pracownicy Wileńskiego Banku 
Ziemskiego na Żłobek Imienia Marii. 

NA S i NA ) 
GIEŁDA WILEŃSKA 

dnia 11 października 1920 r. 

Czeki i wpłaty. 

Lo-dyn 43,33 

Listy zastawne. 
4i pół proc. Wii / ankv Ziemsł 100 Zł— 

502 — 503 — 505 — 504i pół. 

wm 

Po zgonie Šš. p. Czesława 
Jankowskiego 

Kondolencje i depesze 

Z powodu zgonu nieodżałowanej 
pamięci Czesława Jankowskiego złoży: 
osobiście kondolencję redakcji „,Stowa“ 
JE Ha cham kara'mski i prezes gminy 
karaimskiej mecenas Zajączkowski. Po 
zatem nadeszły następujące listy i de 
pesze: 

WILNO. Wileńskie Koło Filistrów Kon 
wentu „Polonia* poruszone do głębi dusz: 
żałobną wieścią o zgonie wielkiego literata i 
nieodżałowanego nestora kresowego piś 
miennictwa polskiego, śp. Czesława Jankow- 
skiego przesyła redakcji Słowa wyrazy ser- 
decznego żalu i głębokiego współczucia. 

Prezes Koła Jerzy Czapski. 

WARSZAWA. Dyrekcja Wyższej Szkoły 
Dziennikarskiej, pomna niezwykłych zasług 
Śp. Cz. Jankowskiego na polu publicystyk 
naszej, przesyła Szanownej Redakcji wyrazy 
najserdeczniejszgo współczucia i żywego u 
działu z powodu straty niepospolitej miary 
pisarza i człowieka. 

Ernest Łuniński. 

ZASULE. Łąt cząc się z wyrazami serde- 
cznego żalu jakie płyną z całej Polski w 
chwili, gdyż zgasł umysł pełen wiedzy i 
niewyczerpanej pogodnej twórczości, dy 
bić przestało serce tej. miary co Jankowskie- 
go. 

Czesław Krupski. 

KIELCE. W imieniu Dziennika „Opinii* 
i własnem przesyłam wyrazy serdecznego 
współczucia z powodu Śmierci śp. Czesława 
Jankowskiego. 

Adam Uziembło „Opinja*. 

DWORZEC. W imieniu ziemiaństwa no- 
wogródzkiego slemy wyrazy szczerego ża 
lu i serdecznego współczucia rodzinie i re- 
dakcji „Słowa”, oraz syndykatowi dzienni 
karzy wileńskich z powodu zgonu śp. Cze- 
sława |ankowskiego. 

Rada Wojewódzka związku ziemian 
Ziemi Nowogródzkiej. 

POZNAŃ. Proszę przyjąć wyrazy Szcze 
rego żalu z okazji bolesnej straty, 

Kazimiera Iłłakowiczówna. 
Do Syndykatu Dziennikarzy Pol 

skich nadeszły depesze następujące: 
WARSZAWA. Wyrazy najgłębszego ża: 

lu z powodu zgonu nieodżałowanego śp. Cze 
sława Jankowskiego, oraz prośba złożenia 
kondolencji rodzinie od Związku RA: 
tów Dziennikarzy Polskich. Dębicki. 

POSTAWY. Zechcą panowie przyjąć wy 
razy współczucia z powodu zgonu zasłużo- 
nego syna ziemi Wileńskiej śp. Czesława 
Jankowskiego. 

: Wiktor Niedźwiedzki 
przewodniczący wydziału powiatow. starosta 

NZILNO. W imieniu redakcji czasopisme 
„Mys. Karaimska* i własnem składam wy 
razy głęvokiego współczucia i żalu z powo 
du zgonu śp. Czesława Jankowskiego, zasłu 
żonego dziennikarza i niestrudzonego pione- 
ra kultury narodowej. 

Rojecki redaktor. 

WILNO. Z powodu bolesnej i ciężkiej 
straty, jaką "poniosło miejscowe piśmiennict 
wo polskie przez zgon jego nieodżałowanego 
nestora śp. Czesława Jankowskiego łączy 
my się w szczerym żalu całego społeczeńst- 
wa I prosimy przyjąć od nas wyrazy naszego 
głębokiego i serdecznego współczucia. 

Konwent Polonia. 

, Związek Zawodowy Literatów Pol 
skich w Wilnie otrzymał następującą 
depeszę: 

WARSZAWA. Z powodu śmierci śp. Cze 
sława Jankowskiego przesyłamy na ręce ko legów wyrazy najgłębszego żalu. 

Zarząd Związku Zawodowych Lite- 
ratów Polskich w Warszawie. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
11 października 1929 r 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz.  Kupne 

D »lary 8,88 8,90 8,86 
Bzlgja 12431, 121602, 124, 
Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Bu 'speszt 155,55 155,95 155,15 
Holandja 358,85 359,75 357,95 - 
Londyn 43,39, 43,50. 43,29 
Nowy-York 8,90 8,92 8,86 

Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,01 35,10, 34,92 
Praga 26,39, 2646, 2633 
Szwajcarja 17237, 172,80, 171,24 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 
Stokholm 239,25, 239,85 238,65 
Wiedeń 125,34 125,65, 125,03 
Węgry 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,69, 46,81, 46,58, 
Marka niemiecka 212,53, 
Gdańsk 173;05. 

Papiery procestowes 
._ Pożyczka inwestycyjna 115.75 Prem- jowa dolarowa 50. — 5 proc. konwersyjna ‹ 50,—. 6 proc.dolarowa 80, — 10 proc. kole- jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,26. 8 proc. „ Z. B.. GospoKraj: i Banku Roln., obli- gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. ; 
83,25. 4 i pół: proc. L. Z. ziemskie 47,30 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 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 

Akcję: 

Bank Polski: 166,—. — 
Kredyt 110. Związek Spółek 
78.50 Puls — . Elektrownia w Dąbrowie + Cukier „ „ Cegielski 37,50. Mo- drzejów 20.75 Norblin100, Ostrowiec 84.50 Starachowice 23.50 Zieleniewski 82,— —80. Hzberbusch 225—.Wegiel 66. Paro- / wozy -, —. Borkowski —. Spiess 135, Lilpop 2850 Zacbodni 70.— Kijewski 90. Klucze 8.50 [ll em. 73,50. Siła i Światło 120 Firley 51, Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Gaberbusch 220. Baak Hand- lowy 116,50. : 

анавзоваан ---и_.---'іи.*‘н 
NAJZNAKOMITSZA GWIAZDA u 

OLGA CZECHOWA 
w potężnym światowym filmie ) 

dukcji 192930 r. s 

a 

Powszechny | 
Zarobkowych 

ro 9 : 

„KOBE w PŁOIENŃC" 3 
a 248 „Hollywood“ 
El anna nnusunkaususasnasnns



ZE ŚWIATA 
JAK DOWCIPNY BURMISTRZ WĘGIER- 
ь SKI ZWALCZAŁ  DROŻYZNĘ. 

Na oryginalny sposób zwalczania dro- 
"żyzny wpadł burmistrz węgierskiego miasta 
Szekszara. Widząc, że dotychczasowe me- 
iody walki z drożyzną nie odnoszą w jego 
rodzinnem mieście żadnych skutków i Że 
zeny mięsa i sadła pomimo wydawania co- 
vaz to nowych rozporządzeń o cenach mak- 
symalnych stale idą w górę, pan Stefan 
%endel, — tak bowiem brzmi nazwisko nie- 
ewykle popularnego wśród szerokich 
warstw luaności burmistrza, — drogą nieu- 
rzędową postanowił zmusić niesumiennych 
rzeźników do obniżenia cen. Pewnego dnia 
san „Vendel ku niemałemu zdumieniu swych 
współobywateli sprowadził do miasta 16 
sieprzy, wynajął kilku czeladników rzeźnic- 
kich i w zaimprowizowanym sklepie sprze- 
dawać zaczął na własną rękę mięso i sadło 
wieprzowe. Ponieważ pan burmistrz, — jak 
1a urzędową osobę przystoi, — trzymał się 
ściśle obowiązujących przepisów o cenach 
iaksymalnych, mięso sprzedawane w jego 

sklepie było bez porównania tańsze, niż 
mięso, pochodzące ze sklepów miejscowych 
zzeźników. Przedsiębiorstwo pana  burmi- 
strza prosperowało oczywiście znakomicie, 
kto mógł, załatwiał swe zakupy w jego skle- 
pie, a miejscowi rzeźnicy próżno czekali na 
kupujących. Tak trwało cały tydzień. Wre- 
szcie rzeźnicy, widząc, że z burmistrzem nie- 
sna żartów, postanowili zaniechać wyzysku 
hiednej ludności i obniżyli ceny swych wy- 
robów do poziomu, przewidzianego w urzę- 
dowej kalkulacji cen. Uporawszy się w ten 
sposób z niesumiennemi rzeźnikami,  bur- 

mistrz Vendel postanowił „wziąć się” do pie- 
garzy, którzy również, ignorując przepisy o 

cenach maksymalnych, „zdzierali skórę" z 15 20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
biednych konsumentów. Kiedy jednak po (za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
mieście rozeszła się pogłoska, że burmistrz brukiew 15—20, ogórki 6-7 zł. zą 
poszukuje odpowiedniego lokalu na urządze- sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
nie piekarni, wszyscy SS S a kg. kalafiory 30—70 za główkę. 
pliwie obniżać ceny chleba i bułek. a : 4 

więc do założenia konkurencyjnej piekarni kg, prawne bag ly ya NA WEB 

burmistrza już nie doszło, gdyż zarządze- 130, Jl gąt. 70—80, śliwki w ierki 17 180. 
nie takie na skutek kapitulacji piekarzy oka- 'G b & Ę SELET S ВОЛа 
zało się zbyteczne. rzyby: Świeże borowiki 5 — 550zł. 

y za 1 kg, rydze 470—480, mieszane 0,70 — EEKNSN SESI PRNINTRRINSONA | 0.30, suszone borowiki 10—12 zl. 
Drób: kury 7—8 zł. za sztukę, kurczę” CENY W WILNIE. u 150-300, kaczki 8—9, młode 4o0—509, 

Z dnia 11 października r. b. gęsie 15—18, młode 8 -10, indyki 30—35, 

Ziemiopłody: pszenica 36 37. żyto młode 12-15 zł. 
25 —26, jęczmień 25-26, owies 25—26, gry- Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
ka 29-33, otręby pszenne 20—22, żytnie 350, szczupaki żywe 550-600 śniętę 250— 
18 19, ziemniaki 8 9, siano 10—12, słoma 380, leszcze żywe 500—550, śnięte 280 350, 
8-9, makuchy lniane 46—47. Tendencja karpie żywe 475— 500, śnięte 250—300, ka- 
w dalszym ciążu bardzo słaba. Podaż do- rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
stateczna. zapotrzebowanie małe. nie żywe 500—550, śnięte 320—350, wąsa- 

Mąka pszenna 90 -110, żytnia razowa Cze żywe 500 550, Śnięte 350—400, siela- 
29-30, pytlowa 40—43 za kig. wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110, 80. (n) 

Po ad 99 — 60 А аа НАНО ЕНЕ О2 ЕЛИ О ЕНЕ 

Magistrat miasta Olma 
Mięso wołowe 200-240, cielęce 290— 

300, baranie 180—200, wieprzowe 280 -320, 

podaje do wiadomości, że zostało otwarte 
przedszkole miejskie Nr 2 przy ulicy Św. 

słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
o 380—400, smalec wieprzowy 420— 

€9: Nabiał: Mleko 35-40 gr. za litr, śmie- 
Arcy 2 dla dzieci inteligentnych pracowni- 

550 -600, solone 500—550. ków. Opłata 10 zł. miecięcznie. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. Zapisy codziennie, prócz świąt, od 

tana 180— 200, psor 80—100 za 1 kg. 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 

Warzywa: groch polny 50-60, strączko: godz. 1 do 5 po poł. na miejscu. —0 
wy 50- 60, fasola bialą 150—180, strączko- 

m 2 © 
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Kino Miejskie 
4 KA MIEJSKA 

ul. Ostrobrzmska 5. 

Od auvia 8 ao 14 października 194V r. włącznie bęuzie wyświetlany tilm: 

„Arlekinada życia” 
Aktów 10 

W realizacji nsjwiększego mistrzą E. E JCHBERGA. W rolzch giównych: groźay rywal ni 
HENRYK GEORGE. jedna z tysiąca bezdomnych — FEE MALTENS ERNA MORENA i Tora 

LERCH. W dniu 10 października Kino nieczynne 

Nistępny program: „MARYNARZ SŁÓDKICH WÓD*. 

  
Premjera! Przebojowy film erotyczny! Największa sensacja doby obecnej! 

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
PŁODNOŚĆ 
JEWREINOWA, twórcy „To co najważniejsze". W rol. główn. Asy: Chłuba Francji ANDREE LAFAYETTE, 

w|g nieśmiertelnego arcydzieła EMILA ZOLI. Dramat 
współczesny, porusza niezmiernie ważne zagadnienie jstnie- 
nia jednostki i narodu. Realizacja genjalnego MIKOŁAJA 

wielka tragiczka DIANA KARENNE i GABRIEL, GABRIO. Świat przepychu, Paryż w nocy. Seansy_o £. 4,6, 8 i 10,15 

  
„ Dzisi Rewelacyjny program. 

Najznakomitsza gwiazda ekranu 

KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

DLGŃ CZECHOWA оу оее аао 
Šwiatowej produkcji 1929|30 r. podziwianą w Ameryce i Europie 

„Kobiefa w płomieniach 
potężny dramat kobiety zmysłowej opanowanej gorącą miłością stojącej na rozdrożu, wybierającej mi 
mężem a kochankiem. llustrację muzyczną wykoną orkiestra koncertowa. aoc S Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
Dyrekcja łaskawie prosi Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. 

  

iy RYBE TRAN pri 
dizymano w składzie wa 60—70, kartofle 9 - 10, kapusta Świeża N*unuwnnkununnunaznuznYanane 

  

Mickiewicza 15 vis-a vis Hotelu 
Egz. od 1890 r. 

    

  
  

  

    

    

  P Г     
Należy żądać wy- 

raźnie oryginalnych 
nożyków Gillette 
Dostać je można wszędzie. Sto czier- 
„aście razy bada się każdy nożyk Gil- 
lette przed wysłaniem go z fabryki— 
oto tajemnica ich doskonałości. Na- 
śladownictw należy się wystrzegać 

Gillette 

Wytworny wyglad, najbardziej 

  

współczesne ulepszenia techniczne — 

  

przykuwają uwagę kazdego 

kiej ceny i ułatwionych warunków płat- 
ności, o których poinformuje najbliższe 
zastępstwo samochodów Chevrolet, na- 
bycie tego wozu dostępne jest dla naj- 

Siła, szybkość, łatwość kierowania, 
komfort oraz wytworny wygląd — oto 
charakterystyczme cechy, któremi wy- 
różnia się 6-cio cylindrowy Chevrolet od 

  

  

      

  

J. Prużana 

| waste zi 
shoroby skórne, we- 
meryczūe 1  тосто- '_'.' 

.Э płeiowe. Elektrotera- p R 
pja, słońce górskie, i 
Kas Salle, 0 o 
Mickiewicza 12, róg do wynajęcia. Ś nięto: 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 jerski za. lek 3—10. 

= 

gg (UP I SPRZEDAĆ 
RUWAYAW 
HDIĘKNY DO ME 

MUROWANY 
o Žch miesz- 
kaniach ze wszyst- 
kiemi wygodami. z 
ładnym ogrodem, 
sprzedamy dogod- 
nie z roztermino- 

wariem płatności 
Dom „Za- 
chęta*  Mickiewi- 
czą 1, tel. 9-05 

Kołnierz 
unksowy do sprze- 
nia okazyjnie. Mły- 

owa 2i m. 6, oglą- | 
ać od g. 2 po poł. 

apiecznym 

  

pokroę _ Do wynajęcia 
Ъ. BIKSEERG 2 pokoje kuchnia, 

choroby weneryczne wygody. Jagiellońska 

syfilis i skórne. lu.d. Nr. 8 m. 14. —o 

WILEŃSKA: 3, te- e 
lefon 567. Przyjmuje ją suche, sło- 
od 8do 1 iod 5 do Z pokoje, neczne ze 

3 e " wszelkiemi wygodami, 
oddzielnem wejściem, sk 

Dr. POPILSKI do wynajęcia od 1 dą 
Lai 1 ПЕУ 

dkoroby skórne i we listopada. Możaa podn 
i й 
' LEKARZE B seryczue. Przyjmuje biuro Jagiellońska б @, 

maż. NAGRANA: ZĄCDORE GERORZ BEA 38 godz: S ga i 0: m. 2, 
DOKTOR —7 p.p. W.Pohulan- —— ARE 

Pokoj 
z wygodami wynajmę 

ka 2, róg Zawalnei 

A.Blumowiez P. 
osobi* solidnej Św. 

W.Z. 
Choroby ; 

skórne, i zyfilis. Przy: (ij u sewwzaww gą |akćbska 16-3, od g. 
IAI go ięcie: Od 9-1 13—7. wam 

ABERGKA OB PRGREB 
Wilno, 

Ul, Wielka Zł. nowtaniałowck 
mmanewnwwe Draz Gabinet Kosme- 

1 Kulai. 921), 

UOKTOR tyczny usuwa zmar- 

ь szczki, piegi, wągry, WORWO SANA 

D.ZBLBOWISZ łupież, brodawki, ku-- Potrzeb 
chor. waneryczne, rzeDna rzajki, wypadanie wło- 
spilłie,  marządów a Wiecie wicza 46. Od zaraz osoba, chęt- 

„George'a* 
H.-K. 

  

    с 0 —0 
Dužy dom 

w centrum miasta 
z dochodem 25.000 

zł, _ sprzedamy 
„_ dogodnie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handi. 
Mickiewiczą 21, 

LL I, о 1 1е!. 152 — 162р —0) 

! POSADY | BAWAA Wwa 
ÓŻNE 

MaG WAG 

  

moczowych, Od 9 lg, 6. .. niej młoda, z grun- 
LO Hanas лы towną zoajomością Malarz 

ekiroterapja języka niemieckiego, obrazów ligijnych, 
(diatermja). "Li ša Pw: 5 3 portretów, 4 i i 

A etnim chłopczykiem motywów z wzorów. 
Kubieta-Lekarz BE kosmetyka BB na kilka godzin dzien: Listownie. - Osobiście. 

į 1 li wi nie. Wiadomość odWyjązdy ra prowincję. 
I. LGIGOWICZÓWA шан аиа . 1-5 codziennie Wilno, Wiłkomierska 

KOBIOCE, ZŁ s. "L PE — 5. Pietkiewicz 
i й r. 14—1, Mikołaj. ŻE 

pow Moczów.|, Gabinet a ži 
Racjonalneį Kosme- 

tyki Leczniczej. EA achowo pisze- 
od 12--2i 04 4—6, 
mi. Mickiewicza 24, 

    

  

innych samochodów swej klasy. Dzięki / szerszego ogółu. Wyrób General Motors. ADR UD) tel. 277. Wilno, : i E d mass 

silnikowi, którego moc powiększono o Upoważnione Zastępstwa na całem i ZE uje się į Be da dacy Iriia Robis, 2 Wilenskie „Šiuro 
U + ° ; + gł PAP is i . int ego int ^ : Omisowo - ь 

32,6*!4 oraz szeregowi technicznych ino- | terytorjum Polski i w Wolnem Mieście ię iż? a oł gai d ŁUKIEWIEZ Ut b serwuje, ж Nauczycielka | Mickiewicza A: 

wacji, samochód ten zdobył odpierwszej _ Gdańsku. į 4,600 zł. Żęł. co acministracji „Sło- i choroby, weneryczne, jj ht. po posady dol tel 152 | 962570 

Ы POR ъ a“ pod „Spólnik*. —0 skórne i płciowe, ul. - „Imniods; jeci уу —н — 

чг.:Ъ\шЬ olbrzymią popularność zwięk- i; » pólni > Mickiegicza 9, wejście Z Qe- mieście lub na wy | Oszczędności 

Sa TA DAC 1. 10.650 | Sedan zł. 13.650 wiadech a 4 sów i łupleł. Naj Dow, się w ай, oltoczitojiole 
Koszty utrzymamia jego są niezmiet- ORO s WE SO O PA KEMOROIDY i od 5—1 D.B. — smetyki acjenalnej > Słowa" u p. Cz, М. | zabezpieczone nej- 

nie umiarkowane, zaś stacje obsługi skórzane —. zł. 10.950 Sport Cabriolet zł. 15.450 „BI Br. 6. WOLFSOK PARC Šia Nu ky 

General Motors, tozrzucone po całym Roadster . . > ae ale Sedan zł. 16.500 <a : ::с?„‚„і„.і „po — Ra - Vileūskie „Biuro 

Ё żę EA т loco Fabryka Warszawa. i * jowe i skórne, ul. - rase A ŻE > 

kraju, zapewniają w każdejchwili fachową Chevrolet, jak zresztą każdy inny samochód wyrobu | | Wileńska 7, tel. 1067. Urodękonseryuie, Pisarza ACC al, 

opiekę oraz kontrolę należytej wydaj- General Motors, jest do nabycia na ułatwionych warune й :&Е_Е__ :2:‘;‹;11!‘:'.‘“??5:":;;: prowenfowego Ltel. 152. 06250 i 

R ności samochodu. Wobec niebywale nis- kach płatności według systemu G M A C Doktor.Medycyky |Reeulacie i trwałe (pomocnika gospo ШЕЛИМЫ ПСА © НПНОНР 
2 у ! Regulacį e 

i M. Mienicki | przyciemnianie brwi. darczego) poszukuje LG |-9/ 

* Adjunkt _ kliniki | Gabinet Kosmetyki gospodarstwo _ rolne 

CHEVROLET Mpm Raiga Z REI ate „  Hryniewiczowej, 48 is Ę i 
wersytetu S. B. kd. = ką s Przył: pisemne skierowywać: gubioną książkę 

GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA 

       
   

     
     

   

  

    

jakiś ślad, ale żeby go nie ruszali. Może 

on zaprowadzi nas do gniazda złoczyń- 

ców. Jakie ma pan plany na dzisiaj? 

— Jatlę do Gryden, sir, aby przed” 

sięwziąć pewne miary. Pojadę tam na” 

tychmiast, po wydaniu kilku rozkazów. 

Dan jest zakochany w tej Nelly, co do 

tego nie mam wąfpliwości. Być może, 

uda nam się złapać go przez nią. Już 

raz. telefonował do niej. Nie wątpię, że 

będzie jeszcze dzwonić. Nie potrafi 

dłuższy czas pozostawać bez wiado- 

Rozdział X. Pogoń. 

Następnego ranka, inspektor Delbu- 

ry pośpieszył natychmiast po obudze- 

mu do Scotland-Yard. Był zły i rozdraż 

niony. Wszystkie jego plany zarzuce” 

nia gigantycznej sieci na cały Londyn, 

runęły. Posterunki telefonowały kolejno 

że... nie mają nic nowego do zakomuni- 

kowania. Mimo setek rozesłanych goń- 

ców, nie udało się dotąd natrafić na naj 

mniejszy ślad tego człowieka. Nawet 

licy, ale to nie dało żadnych nowych 
poszlak w ręce polciji. 

Szei policji czekał niecierpliwie na 
nowe wiadomości. Zaledwie wstał z łó- 
żka, zatelefonował natychmiast do Sco- 
tland Yardu. Pierwsze spojrzenie na ga 
zety rozczarowało go i zdenerwowało. 

— (Co nowego, Delbury? — zapy* 
tał z ukrytą w głosie nadzieją. 

— Nic, sir, — brzmiała odpowiedź 
starszego inspektora. Dan jakby 

 OSTEN SMOLL. 

2 W pogoni za widmem 
" Lazard dysząc ciężko i dławiąc się, 

mruknął przekleństwo. Tej nocy czuł 

się zgnębiony, zdeptany przez człowie” 

a, który okazał się o tyle silniejszym 

d niego. Hrabia był człowiekiem ambit 

mym i zarozumiałym, Dan poniżył go, 
gnębił, jak psa. Tego rodzaju niesły- 

_chanej hańby, nie mógł znieść. Głuchy, ieksza nadzieja jego — samochód wpadł w wodę. Całą noc szukaliśmy go 251 as ) V ) 

wściek y jęk wyrwał się z jego pieni. lotnej brygady EEA całem mieś- ale bez rezultatu. ||| | („mości o niej. Może nawet będzie usi- 

S — Przepraszam, — zapytał uprzej- 1 KUKE — Czy patrole jeżdżą po mieście? łował widz'eć się z nią. 

cie, zawiódł oczekiwania. 

Tajemnice laboratorjum w Hanton 

zostały tymczasem zbadane. Eksperci 

zbadali nadzwyczajne maszyny I przed- 

—— Dobrze, — pochwalił szef — 

w południe będę czekał dalszych wia” 

domości. Czy wróci pan do tego czasu 

— Tak sir. Wszystkie patrole gru- 
pują się dookoła Kinsvy... co cztery go 
dz'ny zmieniają się. 

mie Dan, — nie dosłyszałem Pan coś 

mówił? RĘKI 

Lazard przełknął z trudnością slinę 
z i i м г ‚ Я — A pan wciąž jeszcze wierzy w do biura? i spojrzał wyzywająco w Oczy Wroga. stawili szczegółowy raport. Odnaleźli A an V cze W SA 

‚ i ścią spotkam Si ; ; swoją teorję, że on musi być w okoli- — Postaram się, Sir. э@ 

„A kn © drut, który naładowywał prądem drzk! („cp Kinsvy? — I. jeszcze chciałem powiedzieć, 
z panem... jutro wieczorem. W COTE 

Ray: jeśli tarczy odwagi i zbadałń mechanizm, poruszający gilo- 

ay, jeśli.. panu sta - tynę w. ramie okienicy. Pod oknem zna 

jeziono ślady kroków ludzkich, które 

siotograiowano i wymierzono staran- 

nie.. 
Nie było wątpliwości, że ślady te 

byty śladami butów Layle'a. Można by- 

ło wyraźnie określić drogę, którą prze” 

był przez ogród, do laboratorjum. Mu- 

siał tam wejść przez okno. Ale dalej 

już wiadomości ekspertów nie sięgały. 

Pozostałe tajemnice nie zostały odkry- 

te. 

Scotland Yard zawezwało elektro- 

techników i poleciła im zbadać sieć 

drutów, ciągnących się wzdłuż ścian. 

Ale napróżno łamali sobie nad tem gło 

wy fachowcy: nie mogli dojść, jakie 

było przeznaczenie tych drutów. Łą- 

czyły się one z dynamo maszyną 1 wir 

docznie nie przestawały, wciąż jeszcze 

pracować gdyż na marmurowej tabli- 

cy wiszącej nad biurkiem, z którą łą- 

i — Мат nadzieję, że się to im nie czyły się wszystkie, zapalały się chwi- 

- uda, — odrzekł z nienawiścią Lazard i lami małe, c.erwone lampeczki Drugie 

szybko wyszedł z laboratorjum. auto Dana znaleziono porzucone na u” 

że na pana miejscu nie ufałbym córce 

Layle'a. Nie podoba mi się jej rola w 
tej sprawie. Sądzę, że mogłaby nam po- 

wiedzieć o wiele więcej w tej sprawie, 

niż powiedziała. Trzeba jej jakoś roz- 

wiązać język. 
Delbury zamyślony powiesił słucha 

wkę i potarł czoło. Spojrzał bezmyślnie 

na stos papierów, leżących na stole. 

— O co mu chodzi? — mruknął do 

siebie. i 

Wiedział, że szet miał własnych, nie 

znanych mu detektywów, informatorów 

i często posiadał wiadomości, których 

nie mieli jego wyżsi urzędnicy. Jeśli 

uważał że Nelly Layle odegrała w tej 

sprawie poważniejszą rolę, niż to so” 

bie wyobrażał Delbury, musiał mieć na 

to poważne dane. i 

W tej chwili do gabinetu wszedł 

Shofnesy. 
— List do pana! — oznajmił z t- 

śmiechem zadowolenia — Nr. 36, jeśli 

się nie mylę. Przez omyłkę przesłano 

ten list nie do pana, a do oddziału 

maszynistów. 

— Jestem tego pewny, wierzę, że 
wcześniej czy później złapiemy go tam. 
W południe poszlę tam dodatkowe siły! 
Jeśli w ciągu dnia nie trafimy na nowe 
ślady, w nocy przeszukam całą dziel: 
nicę, systematycznie dom po domu... 

Szef mruknął niechętnie i zapytał: 
— Nie miał pan nowych wiadomoś- 

ci od Widma? 
— Ani słowa. Przyznam się, że 0- 

czekiwałem zawiadomienia Nr. 36. Ca- 
łą noc śniły mi się kartki z drukowa* 
nemi literami. 

— A Tanci? 
— Są pewne nadzieje... trafiliśmy 

na pewien ślad. ' 
— Ktoś zdradził? 
— Tak, sir. Dostaliśmy anonimowy 

list... poznałem charakter pisma. Autor 
listu zawiadamia, že Tanci był zeszłej 
nocy w Oldgat. 

— Dobrze... wobec tylu niepowo- 
dzeń już to stanowi. pociechę, — zau- 
ważył szef. — Trzeba wysłać tam pew- 
nych ludzi. Proszę kazać im, żeby na- 
tychmiast telefonowali, gdy wpadną na 

Dan uśmiechnął się pobłażliwie. 

— Doskonale! Ale jeśli to możli” 

we, proszę namówić Tanci'ego żeby 

też wziął udział w naszej rozmowie. 

{ — Będzie tam nietylka Tanci, może 

mi pan wierzyć! Zasyczał ze złością La 

zard. 
— Proszę więc kłaniać się tym pa- 

10m ode mnie i zaprosić na jutrzejszy 

wieczór. Jeśli później nieco zjawią się 

tam moi przyjaciele, sądzę że się pa- 

nowie nie obrażą za to? 

Zamilkł i patrzał drwiąco na wroga. 

Dodał wreszcie: | ) ; : 

‚° — Ješli to pana pocieszy, powiem 

2 - panu, że Scotland Yard jest równie za” 

| jadłym wrogiem moim, jak i pan. Po- 

“| brzysięgli sobie skończyć ze mną przed 

"_ północą. Wątpię jednak czy im się to 

/ uda, a pan jak myśli? 

   

    

    

po powrocie wzno- 
wił przyjęcia. Wi- 
leńska 34 m. 3: 
Przyjm. od. godz. Franciszka Salmano- 
4—7 po poł. NWNKSZECEKEP wicza, unieważnia się. 

J I II TIR IS T ONTT TOKS 

W kopercie była dobrze znana kar- dział się, że Layle nie wrócił do do- 
tka! Te same pisane ręcznie drukowane inu, Tanci był już w pałacyku hr. La- 
litery, ten sam odcisk palca na czerwo- zarda. Miss Nelly Layle nie podejrze- 
nym laku. wała nic, gdy udzielała mu informacyj 

Drżącą ręką pochwycił ją Delbury. 0 ojcu przez telefon. Tanci zniknął i u- 
W ciągu dziesięciu sekund, podczas krywa się z rozkazu Lazarda. Wkrótce 

których czytał „„zawiadomienie”*, w ga- prześlę panom jego adres. W tej chwi- 
binecie: panowała martwa cisza. Brwi li nie jest ta tak ważne, gdyż najważ- 
starszego inspektora zmarszczyły się niejszem zadaniem jest aresztowanie 

i utworzyły jedną linję na czole. Gdy hrabiego Lazarda. 
skończył czytać i spojrzał na Irlandczy+ _ Lazarda znają jego podwładni jedy- 
ka, twarz jego wyrażała zmieszanie, nie nie pod imieniem „Wodza*. Mam głę- 
pewność i niewierzanie. i bokie przekonanie, że człowiek którego 

— Przeczytaj pan! — wycedził policja szukała w ciągu siedmiu ostat- 
przez zęby. jeden z nas: ja albo Wid- nich lat, bez rezultatu, jest właśnie hra 

mo stracił rozum. Ale pewien jestem bią Lazaidem. 
co do siebie, że jestem przy zdrowych Szczegółowy opis jego zbrodni z0- 

zmysłach. Proszę czytać! Co pan o tem stanie przysłany panom wkrótce. Nie 
myśli? : ma wątpliwości, że ten człowiek jest 

Shofnesy podniósł kartkę do swych zbrodniarzem. Jest to jeden z najwięk- 

krótkowzrocznych oczu. . szych zbrodniarzy współczesnych. Om 
Czyżby to pisało Widmo? A jednak kieruje i układa 90 procentami zbrodni 

kartka nie różniła się w najmniejszym i; napadów, dokonanych w Londynie. 
szczególe od trzydziestu pięciu poprze-W 1ękach moich znajduje się spowiedź 

dnich. którą Lazard napisał własnoręcznie # 
Shofnesy przeczytał, co na stępuje: podpisał. Z chwilą, gdy dowiem się, że 
„Do starszego inspektora Scotland Lazard został aresztowany, dostarczę 

Yardu. panom ten dokument. 
Zawiadomienie Nr. 36 w sprawie | A 

Widma Podziemnego świata”. rówież Valmon Dan nie zabił Wilarda 

DOO ay AN A Shofney patrzał zdziwiony na szeta: czą r t życia i działalnoś- WRC: S > tyczące prywatnego życia i działalnoś Pójdę sprawdzić odciski; czyżbie 

ci hrabiego Lazarda. Od dziesięciu lat A Boo ak > ) 

już mieszka on w Londynie, jako przed a tak wspaniale sialszowa- 

ПНЕ ОО ра НОО Wkrótce powrócił do gabinetu z od 
należenia do przeróżnych spisków i ' 

zbrodni mam “ łasce ida wię je Krytka w ręku i albumem daktylosko- 
w odpowiednim czasie. Hr. Lazard wie, a BioSA A 

że go podejrzewam. Przed godziną był D BB 0, cóż? — pytał niecierpliwie 

u mnie, usiłując, bezskutecznie zresztą, RA? ZERA : 

zamordować mnie. Zamiar swój będzie i ać ZOE to E 

usiłował uskutecznić powtórnie jutro A ania Eu S 

vieczorem. $ : T 
W Hrabia Lazard jest w bliskich sto- daktyloskopiczna jest identyczna! 

sunkach z jubilerem Tancim. Dwie go” 

dziny potem, jak przez telefon dowie- 

wojskową wyda 
przez P. K. U.w 
ianach, na imię 
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— Wilno, * 10—7. 
odė A m. 2l. 
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