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Atmosfera uroczystości, zjazdów, 
obchodów, sprowadzania do kraju dro- 
gich szczątek, w której była pogrąžo- 
na Polska, sprawiła, że cały szereg 

pierwszorzędnej doniosłości wydarzeń 
na terenie polityki międzynarodowej 
uszedł niemal całkowicie naszej uwagi. 

Aby wypełnić tę lukę należy choć w 
kilku słowach omówić w chronołogicz- 
nym porządku to, co zaszło ostatnio 
na arenie międzynarodowej. Przedew- 
szystkiem więc podróż  Mac-Donalda 
do Ameryki. Ma ona ogromne znacze- 
nie -zarównio dla polityki wewnętrznej 
Anglji, jak dla ukształtowania się no- 

wej konstelacji międzynarodowej, w 
której oprócz Wielkiej Brytanii równo- 
rzędną rolę odegrywały Stany Zjedno- 

czone. p 
Narazie trudno mówić, czy podróż 

Mac Donalda jest sukcesem politycz 

nym Angiji. Ocena, jej będzie możliwa 
dopiero po morskiej konferencji roz- 

brojeniowej, której zwołanie postano- 

wiomo. Według ogólnych przypuszczeń 
konferencja ma się odbyć w styczniu 
1930 r. w Londynie, a wezmą w niej 
udział oprócz Anglji i St. Zjednoczo- 
nych, Francja, Włochy i Japonja. Nota 
zapraszająca, przesłana już ambasado- 
rom zainteresowanych państw, Wy- 
szczególnia punkty, w których osiąg- 

nięto porozumienie pomiędzy Mac-Do 
naldem a ambasadorem Stanów gen. 
Davesem. Punkty te są następujące: 

1) że obecne rokowania są dalszym 

bezpośrednim ciągiem paktu Kelloga, 2) że 
zasada parytetu została uzgodniona dla 
wszystkich typów statków wojennych, nie- 
objętych umową waszyngtońską, przyczem 
wspomniany parytet ma być osiągnięty 31 
grudnia 1936 r. 3) że pożądanem byłoby 
również omówienie kwiestji rewizji sit bojo- 
wych dreadnougtów, celem uzgodnienia wy= 
konania pełnego programu konferencji wa- 

Lszyngtonskiej, 4) że oba mocarstwa są tego 
mia, że łodzie płłddwodne winny być cał- 

kowicie usunięte, przyczem oba rządy uzna- 
ja jednak, że nie może to być wprowadzone 
w życie bez zgody wszystkich mocarstw 
zainteresowanych., 

4 

Francja, Włochy i Japonja wyrazi-** 
ły zgodę na udział w konferencji. Czy 
jednak da ona pozytywne rezultaty, to 
jeszcze wielkie pytanie. Wiadomo bo- 
wiem, że najtrudniejsza kwestja wy- 
nalezienia współczynnika sił dla krą- 
żowników mie została załatwiona, na- 
stępnie kwestja łodzi podwodnych, a 
której mówi p. tr. noty nastręczać bę- 
dzie wiele przeszkód wobec stanowis; 
ka Francji i Włoch, które istnienie 
floty podwodnej uważają za wyrówna- 
nie stosunków swych sił morskich wo- 
bec mocarstw anglo-saskich. 

Prasa angielska konserwatywną i 
fiberalna bardzo powciągliwie ocenia 
rezultaty podróży Mac-Donalda, jedy-- 
nie organy Labour Party ogłaszają 
tryumiy. Nie ulega wątpliwości, że 
bliższemi prawdy są głosy prasy opo" 
zycyjnej, bo jeżeli można mówić o suk 
cesie Mac Donalda, to sukces ten po- 
lega tylko na zepchnięciu z martwego 
punktu kwestjii zwołania konferencji 
morskiej, która od chwili ostatniej na- 
rady w Genewie zdawałoby się zesz- 
ła na długo z porządku dziennego. 
Jednakże samo zwołanie konferencji 

« morskiej, nie słusznie zwanej rozbroje- 

  

Poselstwo polskie w Anglii pod- 
niesione do godności amhasady 

WARSZAWA, 14 X. PAT. Mi- 
nisterstwo Spraw Zagranicznych 

kom unikuje, że w wyniku roko- 
wań, przeprowadzonych między 

rządem Rzeczypospolitej Pol- 

skiej i królestwem W. Brytanii» 
zostało postanowione podnieść 

w2 zjemne przedstawicielstwa dy- 

plomatyczne w Warszawie i Lon- 
dynie do rzędu ambasad. 

Powrót Pana Prezydenta do 
Warszawy 

WARSZAWA, 14 X. Pat. Dziś o 
godzinie 11 min. 30 powrócił do War 
Szawy ze Spały Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej. 

Prolongafa umowy drzewnej 
poisko-niemieckiej 

WARSZAWA, 14 X. PAT. Wobec 
niewymówienia do dnia 1 październi- 
ka r. b prowizorycznej umowy w 
sprawie handlu drzewem między Pol- 
ską a Niemcami, umowa ta, zawarta 

dnia 19 kwietnia r. b. z terminem do 
końca r. b., cbowiązywać będzie 
jeszcze przez rok, t. j. do końca 
1930 roku. 

Posiedzenie plenarne klubu B. B. 

+. WARSZAWA, 14.X. (tel. wł. Słowa) 

17-go b. m. odbędzie się w Warszawie 
plenarne posiedzenie klubu B. B. W. R. 
na którem prezes płk. Sławek po raz 
pierwszy od dłuższego czasu wygłosi 
oczekiwany z zaciekawieniem referat o 
s;ztuacji politycznej 

„Bmhasador Ghłapowski w War- 
* o SZAWIE 

Ambasador Chłapowski wyjechał 
z Paryża w sprawach służbowych do 
Warszawy. Nieobecnego ambasadora 
zastępuje charge d'afiuires Schaetzel. 

Pos. Byrka dyrektorem lzby Han- 
diowej w Krakowie 

Piezes Komisji Budżetowej Sejmu pos. 
Włacysław Byrka Zz klubu B+ B. obejmuje 
w najbiiższych aniąch stanowisko ayrek- 
tora lzby Flandlowo Przemysłowej w Kra- 
kowie nie zrzekając się jednak piastowa- 
nego mandatu poselskiego. 

Zgromadzenie sprawozdawcze 

posłów B.B. W.R. w Krakowie 

KRAKÓW. 14.X. Pat. W dniu 13 b m. 
odbyło się w sal; teatru Bagatela bardzu 
liczne zgromadzenie sprawozdawcze pos- 
łów B. B. W. R. m. Krakowa. Zebraniu 
przewocniczył prezydent miasta Krakowa 
set. inž. Karol Rolle, który w zagajeniu 
pizeostawił najważniejsze zagadnienia poli- 
tyczne chwili obecnej. Pos. prof. dr. Adam 
sizyżanowski w swoim referacie omówił 
wyczerpująco sprawy gospodarcze i finan- 
suwe państwa, zdając relację ze swoich 
prac w komisji budżetowej. Obszernie 

_ efiową, gdyż mowa na niej będzie nie o przesstawił kwestję regulacji ,płac urzędni- 

й 

rozbrojeniu a o ustaleniw równowagi 
sił jeszcze nic mie daje. Mieliśmy już 

kilka podobnych konferencyj, których 
praktycznym rezultatem jest wyścig 
zbrojeń morskich. „8 

Podróż Mac-Donalda za ocean i jej 

rezultaty prócz znaczenia międzyjnaro- 
dowego wywrze doniosły wpływ na 
łosy gabinetu Partji Pracy, nie posia- 
dającego — jak wiadomo — w parla- 
mencie absolutnej większości. Premier 
angielski mimo swego entuzjazmu jest 
politykiem trześwym ii wie, czem grozi 
jemu i jego stronnictwu niepowodze- 
nie tak rozreklamowanej podróży. Aby 
tedy nie wracać z pustemi rękami z 

Ameryki, postanowił przeprowadzić 
umowę handlową z Kanadą, na mocy 
której Anglja będzie korzystała ze zbo- 
ża kanadyjskiego, natomiast Kanada 
zakupywać będzie węgiel angielski. 
Układ ten przygotował angielski mi- 
nister handlu w czasie swe; podróży 
do Kanady, która poprzedziła wyjszd: 
Mac-Donalda do New-Yorku. Znacze- 
nie tej umowy dla Anglji, przeżywają: 
'cej ciężki kryzys węglowy, jest ogrom- 
ne. W wypadku gdyby konferencja 
morska nie dała oczekiwanych rezulta- 
tów, Mac-Donald będzie miał w za- 
nadrzu układ z Kanadą, którego prak- 
tyczne korzyści odczuje niezwłocznie 
przemysłowiec i robotnik angielski. 

Anglja i Sowiety. Rozmowy min. 
_Hendersona z 'ambasadorem Dowga- 
*lewskim nadspodziewanie szybko do- 
prowadziły do podpisania  protokułu 
w Sprawie uregulowania spornych 
kwestyj pomiędzy obu państwami. 
Treść głównych paragrafów protokułu 
brzmi jak następuje: 

& 1 Następujące kwestje podłegają ure- 

tzych wykazując, iż wraz że swoimi kole- 
sami klubowymi usilnie sę stara o popra- 
wę byiu urzędników. Wygłoszono jeszcze 
szereg przemówień oraz przeprowadzono 
dyskusję, po której jednomyślnie uchwalo- 
no następującą rezolucję: 

ubywatele m. Krakowa, zebrani w sali 
teatru Bagatela w dniu 13 b. m. na spra- 
woOzsawczym wiecu poselskim posłów B. 
B. W. R okręgu wyborczego Nr 41, przyj- 
inują do wiadomości wywody p.p. posłów 
i stwierdzają, że polityka B. B. W. R. w 
najwyższym stopniu odpowiada potrzebom 
państwa i narodu. 

Proces o zabójstwo w pojedynku 

WARSZAWA, 14. X. (tel. wł. Słowa). 
W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczył 
się dziś sensacyjny proces 0 zabólstwo w 
pojedynku. 

Historja sprawy w świetle aktu oskar: 
żenia głosi, że w połowie grudnia ubieg- 
łego roku znany w Warszawie dziennikarz 
i literat Strumph-Wostkiewicz znieważył 
czynnie gdyrektora Banku Powszechnego 
Kredytowego ar. Aleksandra Zawadzkiego 
usmując się w obronie honoru swej Żony. 
Di4Žawadzki postai red. Woytkiewiczowi 
seklincantow. Sprawa skierowana została 
na arogę zalatwienia jej z bronią w ręku. 
W pojedynku na pistolety dr. Zawadzki 
padł trupem z fęki red. Woytkiewicza ra- 
niony _ w skroń. Odległość strzałów fwyno- 
*iła 35 mtr. 

Sąd Okręgowy w Warszawie dopatrzył 
się majwidoczniej przypadkowości zabój- 
stwa, gdyż skazał Wóytkiewicza sna 1 i pół 
roku twierdzy która to karą jak wiadomo 
nie pociąga za sobą utraty praw obywa- 
telskich. 

  

gulowaniu drogą pertraktacyj między obu 
rządami. ^ 

a)/ okrešlenie stosunku obu rządów do 
traktafów z 1924 r., b) traktat handlowy i 
związane z nim sprawy, c) pretensje ć kontr- 

preteńsje międzyrządowe i prywatne, długi, 
preterysje wypływające z interwencji i inne, 

j 
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s. Olszewski skazany na 6 lat i 
kiego więzienia 

KOWNO. 14 X. PAT. Dziś o 
godz. 4-eji po południu ogłoszo- 
no wyrok w sprawłe prałata Ol 
szauskasa. Został on zasądzony 
na 8 lat ciężkiego więzienia. Z 
uwagi jednak na zasługi, jakie 
położył on dła Litwy, termin ten 
zmniejszono do lat 6:ciu, przy: 
czem zaliczono także 6 miesięcy 
przebytych w więzieniu śledczem. 

Ibtydent pa pograni.zn według Kó- 
wieńskiej informacji 

„Elta“ opublikowała komunikat, 
jakoby dwaj litwini próbowali prze- 
kroczyć granicę polsko-litewską. Pcl- 
ska straż pograniczna zaczęła ich 
ostrzeliwać. Jeden z litwinów został 
ciężko ranny, jednak zdołał jeszcze 
przedostać się z powrotem na litew- 
skie terytorjum, gdzie go znalezli Ji- 
twini i umieścili w szpitalu. 

„Lietavos Žinios“ o mowie prezydenta 
śmelony 

Z Kowna donoszą: W ostatnim nume- 
rze organu ludowców „Lietuvos 710106° 20- 
stał zamieszczony artykuł z powodu mowy 
prezydenta republiki w dniu 9 października. 
Pismo wskazuje, iż w mowie głowy pań 
stwa zabrzmiały nowe słowa—o tem, że 
normalne życie wymaga konsolidacji społe- 
czeństwa i przeprowadzenia wyborów pre- 
zydenta i sejmu. „Dotychczas— pisze „Lie- 
tuvos Žinics“- o tem mówiła tylko opo- 
zycja, rząd zaś kwestję wyborów do sejmu 
zbywał ogólnikami, przyrzekając rozpisanie 
wyborów to na wiosnę, te w jesieni, to 
znów na wiosnę i t. d. My rozumiemy no- 
we Słowa, jako wyrzeczenie się zamachu 
na prawa marodu, Które cotychczas bzły 
zagrożone”. 

Konfiskala pisma 
Z Kowna donoszą: Na skutek za: 

rządzenia władz skonfiskowano ostat: 
ni numer szawelskiego pisma „Ho- 
memtas“, redaktora zaś pisma za 
rozpowszechnianie wśród  społeczeń: 
stwa niepokojących pogłosek został 
skazany w trybie administracyjnym na 
3 miesiące więzienia i 5000 litów 
grzywny. 

Ułaskawieni 

Z Kowna donoszą: jak wiadomo, 
przed niedawnym czasem sąd wojen: 
ny w Kownie skazał na kare Śmierci 
komunistów Kuczyńskiego i Kintowta. 
Obecnie trybunał najwyższy na sku- 
tek kasacyjnej skargi skazanych, po- 
partej przez przys. adw. Staniewicza, 
anulował karę Śmierci i przekazał 
Sprawę do ponownego rozpatrzeria. 

Liteksko-esioūski układ handlowy 
Z Kowna donoszą: Poseł estoński w 

Kownie La.etei oświadczył koresponden- 
tom pism, że projekt układu handlowego 
między Litwą a Estonją jest już oddąwna 
opr cowany w estońskiem ministerstwie 
spraw zagranicznych. 

W chwili obecnej rokowania 0 zawar- 
cie tego układu mogą być posunięte na- 
przód. 

Niektóre punkty, jako przestarzałe, — 
układ zosteł opracowany przed kilku laty — 
trzeba będzie zmienić, co zaś tyczy spor: 
mej kwestii o klauzuli bałtyckiej, to obe- 
cnie kwestja ta stracila już swe aktual- 

ności. A 
O rozmiarach wymiany towarów  mię- 

dzy Litwą a Estonją p. Lavetei oświad- 
czył, że rozmiary te są niewie:kie i że 
estoński eksport do Litwy nie przewyższa 
jednego procentu ogólnego eksportu Esto- 
nji, zaš import litewski do Estonii, stanowi 
jedną dziesiątą eksportu estońskich towa- 
rów do Litwy, to też układ z Litwą ma 
znaczenie nietyle gospodarcze, ile politycz- 
ne, gdyż zacieśni więzy przyjaźni między 
obu państwami. 

Naogół p. Lavetei jest usposobiony 
optymistycznie w kwestji zawarcia ukłądu 
handlowego z Litwą. 

Rekordowy film świata 
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oraz kwestje finansowe związane z  temi 
pretensjami i kontrpretensjami, d) rybołów- 
stwa, e) zastosowanie poprzednich umów i 
konwencyj. 

$ 2. Rokowania między rządem Jego 
Krółewskiej Mości w zjednoczonem królest- 
wie i rządem Z. S. S. R. o uregułowaniu 

    
        

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NARANOWICZE — u, Bzepiyskiego — A Łaszuk, 
BEENIAKONIE -- Bulet kolejowy. 
SRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
VUKSZTY — Bułet kolejewy 
©GLĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

IWIENIEC | Sklep tyłoniowy 8 iiwierzyński оо - — Sklep tytoniowy S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Mateeki. 
MOLODECENO — Księgarnia W-wa „Ruck”. i 

WOLKOWYSK — 

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

RIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia lazwinskizgo. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA -- Księgarnia spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE: — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewsza. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch”. 

   

Naucz. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 zroszy. 

Rezolucja Rady Naczelnej P. P. S. 
WARSZAWA, 14 X. (Tel. wł. „Słowa”), Po dwudniowych obradach 

Rady Naczelnej P. P. S. ogłosiła sążnistą rezolucję, w której na wstępie 
ocenia sytuację wewnętrzną w kraju jako zaostrzoną i stwierdza, że poli- 
tyka gospodarcza rządu skierowana jest przeciwko interesom proletarjatu 
a podporządkowana dążeniom kapitału i wielkiej własności rolnej. W 
obliczu znanej ogólnie sytuacji gospodarczej to twierdzenie socjalistów 
wygląda conajmniej na swiadomą chyba ironję. 

W dalszym ciągu rezolucji socjaliści orzekają, że prąd polityki rzą- 
dowej skierowany jest przeciwko obozowi demokratycznemu a trwanie tego 
stanu rzeczy jak prorokują socjaliści doprowadzić może do „nieobliczal- 

"nego w skutkach przesilenia państwowego". 
Ratunek widzą socjaliści w „likwidacji* obecnego systemu rządzenia, 

a dla tego celu zgłaszeją gotowość współpracy z wszystkiemi stronnictwa- 
mi demokratycznemi. | 

W końcu uroczyście stwierdza rezolucja, że wszystkie próby zamachu 
Stanu spotkają się z najbardziej zdecydowanym odporem ze strony mas 
zorganizowanych przez PPS. ' 

Po wyrażeniu solidarności z Il Międzynarodówką rezolucja w ostrych 
słowach krytykuje działalność min. Prystora, co Świadczy, że rozwiązywa- 
mie zarządów Kas Chorych jest jednak dla socjalistów operacją bolesną pod 
każdym względem. 

Anglja uznaje mocarstwową rolę Polski 
POSELSTWA BRYTYJSKIE W WARSZAWIE I POLSKIE W LONDYNIE 

PODNIESIONE BĘDĄ DO RANGI AMBASAD. 

LONDYN. 14.10. (PAT). Angielska oficjalna stacja radjowa Rugby po' 
daje następujący kornunikat: Oficjalnie zakomunikowano, że król zatwierdził 

i ministerstwa spraw zagranicznych, iż przedstawicielem rządu JKM 
w Polsce będzie w przyszłości ambasador, nie poseł, jak dotychczas i że je- 
dnocześnie przy dworze JKM będzie akredytowany polski ambasador. Rządy 
JKM ż polski stwierdzają z zadowoleniem, że podniesienie rang obu przedsta- 
wicieli będzie korzystne zarówno dła Anglji, jak i dla Polski. Konieczne kroki 
będą wkrótce przedsięwzięte, by stało się zadość woli jego Królewskiej Mo- 
ści, © ile chodzi o przedstawiciela rządu brytyjskiego w Warszawie. Podobne 
kroki prawdopodobnie będą podjęte przez rząd polski w stosunku do przed- 
stawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. 

ku czci Kazimierza Pulaskiego 
OBCHODY W 100 MIASTACH ST. ZJEDNOCZONYCH. 

NOWY YORK. 14. 10. (PAT). Uroczystości związane ze 150 tą rocznicą Śmierci 

Kazimierza Pułaskiego dobiegają końca, jakkołwiek w niektórych miejscowościach ob- 

chody przeciągną się do 20 bm. Członkowie obu delegacyj polskich rozrywani są przez 

miejscowe komitety. Ambasada polska przydziela im miejscowości stosownie do ich zna- 

-. czenia, co jest-zadaniem nielatwem, jeśli weźmie się pod uwagę, że obchody odbywają 

się w 100 miastach. Jednym z najwspanialszych obchodów była uroczystość w Balti- 

more, w której brałą udział 60 tysięcy osób z gubernatorem stanu Maryland Ritchem, 

członkami „synów i córek rewolucji”, amerykańskiego legjonu, przedstawicielami wojska 

i marynarki oraz cała kolonja polska. Delegacje polskie reprezentowali: Franciszek Pu- 

łaski, pkł. Głogowski i prof. Dyboski. W paradzie uczestniczyło 10 tysięcy osób, w tem 

wiele dzieci ze szkół w strojach polskich i amerykańskich. Sztuczne obrazy z lampek 

elektrycznych, skonstruowane olbrzymim kosztem przedstawiały ruchome sceny z życia 

Pułaskiego. Na ręce amba$adora przesłano wyrazy hołdu dla Prezydenta Rzeczypiospoli- 

tej i Marszałka Piłsudskiego. Po obchodzie hallerczycy wydali bankiet, w którym wzięli 
udział: gubernator, delegacje oraz przedstawiciele władz i wojskowości. Obchód w Bal- 

timore urządzony olbrzymim nakładem kosztów, z niezwykłym smakiem artystycznym 
i przy masowym udziale publiczności, był imponującą manifestacją. Dzięki wielkim wysił 

kom ambasady, polskich konsulatów oraz polskich komitetów lokalnych obchody wy- 

warły w całej Ameryce wrażenie większe, niż jakiekolwiek inne uroczystości, urządzane 

w Ameryce, związane z imieniem Polski, przyczyniając się bardzo wiele do podniesie- 

nia prestige'u Polski. 

Jeńnomyślna opinia prasy amerykańskiej 
W SPRAWIE PROJEKTU PODNIESIENIA POSELSTW W WASZYNGTO- 

NIE i W WARSZAWIE DO GODNOŚCI AMBASAD. 

NOWY YORK. 14.10. (PAT). Cała prasa amerykańska poświęciła ob- 
chodom ku czci Puła skiego szczegółowe (opisy oraz artykuły redakcyjne. 
Wszystkie dzienniki podkreślają zgodnie projektowane podniesienie obu po- 
selstw do rangi ambasad. 

, 

  

Sarawa ewakuacii Nadrenji 
BERLIN. 14. 10. (PAT). W związku z ewakuacją streiy nadreūskiej 

międzysojusznicza komisja nadreńska przenosi swą główną kwaterę z Koblen 
cji do Wiesbadenu. Biuro Wolifa donosi, że w wyniku pertraktacyj z komi- 
sarzern Rzeszy dla terenów okupowanych międzysojusznicza komisja nadreń” 
ska wyraziła swą zgodę na to, aby miasto Akwizgran wraz z okręgiem i kil- 
ka innych miejscowości, zaliczonych dotychczas do strefy trzeciej, opróżnione 
zostały łącznie z drugą strefą okupacyjną. 

Sprawa reformy konstyfucji w Ausfrji 
WIEDEŃ. 14.10. (PAT). Dzisiaj ma się odbyć rada ministrów, na której 

ustalone zostaną szczegóły projektów reformy konstytucji. Projekty te będą 
następnie przedłożone stronictwom większości. Według wywiadu, ogłoszone- 
go przez „Neue Freie Presse* z ministrem spraw wewnętrznych Schumym, 
będzie reforma konstytucji wyglądała w głównych zarysach jak następuje: 

Prezydent republiki będzie miał prawo rozwiązywania rądy narodowej, 
mianowania i usuwania ministrów, ogłaszania stanu wyjątkowego na wniosek 
gabinetu i wydawania rozporządzeń doraźnych. Wybór prezydenta odbywać 
się będzie w drodze plebiscytu, a w razie niejasnego wyniku plebiscytu przez 
rozszerzóne zgromadzenie związkowe przy udziale przedstawicieli rządów 
krajowych, a może także i przedstawicieli akademji umiejętności i rektorów 
wszechnic. Rada związkowa zamieniona zostanie na izbę krajów i stanów i 

składać się będzie z 18 przedstawicieli krajów, a nadto 12 reprezentantów 
rolnictwa, 9 reprezentantów przemysłu i handlu, 9 przedstawicieli: robotników 
i urzędników prywatnych, 3 przedstawicieli funkcjonarjuszów publicznych, 3 
przedstawicieli wolnych zawodów. Wiedeń traci charakter stolicy kraju i za- 
mieniony zostanie na stolicę związkową z daleko idącemi prawami odrębne- 
mi. Wszystkie miasta i gminy powyżej 20 tys. mieszkańców podlegać będą 

kontroli najwyższej izby obrachunkowej. Nowy projekt reformy wyborczej 
łączy zasadę proporcjonalności z zasadą okręgów jednomandatowych. Czyn- 
ne prawo wyborcze podwyższone zostanie od 24 lat. Rada narodowa zredu- 
kowana zostanie do 120 mandatów. 

powyżej wymienionych spraw odbędą się ze strony rządu Jego Królewskiej Mości w 
natychmiast po pełnem wznowieniu stosun- Zjednoczonem Królestwie przez sekrętarza 
ków dyplomatycznych łącznie z obopólnem stanu Jegfa Królewskiej Mości do Spraw za- 
mianowianiem posłów. Ч granicznych. 

$ 3. Wyżej wzmiankowane rokowania $ 7. Natychmiast po zamianowaniu po- 
będa prowadzone ze strony rządu Z. S. S. słów i nie później dnia wręczenia listów 
R. przez sowieckiego posła w. Londynie i uwierzytelniających oba rządy wzajemnie 

1 

potwierdzą zobowiązanie odnoszące się do 
propagandy, wyłożone w art. 16 traktatu 
podpisanego 8-go sierpnia 1924 r. między 
Wielką Brytanją, łącznie z Północną Мап- 
dją z jednej strony i Z. S. S. R. — z dru- 
giej. (Artykuł ten między innemi głosi, że 
obie strony przyrzekają szanować bez za- 
strzeżeń wzajemne prawa i wstrzymywać 
się od wszelkiego pośredniego lub bezpoś- 
redniego mięszania się do spraw wewnętrz- 
nych strony przeciwnej. 

$ 9. Decyzja o krokach wskazanych w 
poprzednich paragrafach łącznie z decyzją 
© wznowieniu stosunków dyplomatycznych 
będzie wniesiona do Parlamentu zaraz w 
początku najbliższej sesji. Natychmiast po. 
przedebatowaniu tej kwestji w parlamencie 
oba rządy powezmą decyzję co do wzajem- 
nego wyznączenia posłów. 

Podpisany protokuł jest wielkim 
krokiem naprzód w kwestji wznowie- 
nia stosunków dypłomatycznych i han- 
dlowych pomiędzy Anglją i Rosją. 
Szczególnie ta ostatnia odczuwała dot- 
kłiwie brak tych stosunków. Wznowie- 
nie ich otwiera przed Moskwą perspek 
tywę z otrzymywania kredytów zagra- 
nicznych a być może i uznania przezn 
Stany Zjednoczone, nie jest bowiem 
tajemnicą, że i w tej sprawie miał się 
Mac-Donald porozumieć z prezyden- 
tem Hooverem. Aczkolwiek sprawa ca- 
ła zależy od decyzji parlamentu, w któ 
rym Partja Pracy nie ma większości, 
można przypuszczać, że zostanie ona 
załatwioną dla bolszewików pomyślnie 
wobec filosowieckich sympatyj Lloyd 
George'a. Wznowienie stosunków z 
Anglją dla Bolszewji będzie oznacza- 
ło wyjście z impasu, w jakim polity- 
ka Moskwy od dwóch lat się znajduje, 
będzie to przerwanie blokady  mors- 
kiej, jaką była otoczona Rosja za cza- 
sów rządu Baldwina w Anglii. 
Po zgonie min. Stressemanma. Kto bę- 
dzie następcą nowoczesnego Bismar- 
ka, oto pytanie interesujące nietylko 
Niemcy? Zmarły minister był jednym 
łącznikiem pomiędzy  prawicowėmi 
grupami politycznemi w Niemczech a 
rządzącą socjal-demokracją. Z nieby- 
wałą maestrją przeprowadzał pod po- 
zorem zgody i ustępstw wobec zwy- 
cięzców politykę uwalniania Niemiec 
od ciężarów Traktatu Wersalskiego. 
Locarno — Tairy, — Liga Narodów — 
Haga, oto etapy odegrywania się Nie- 
miec po klęsce wielkiej wojny. Zmar- 
ły min. Stressemann był zwolennikiem 
orjentacji zachodniej przy jednoczes- 
nej asekuracji na Wschodzie. W swej 
grze dyplomatycznej atut sowiecki 
wygrywał bardzo umiejętnie. 

Czy jego następca, którego nie wi- 
dać w szeregach polityków  niemiec- 
kich potrafi nadal tak lawirować, czy 
też jako zwolennik wschodniej lub za- 
chodniej orjentacji skieruje politykę 
zagraniczną Niemiec na nowe tory, oto 
pytania, na które niedaleka przyszłość 
da wyczerpującą odpowiedź. 

Wreszcie warto zanotować po 
myślny dla nas symptomat. Jest nim 
dymisja dr. Hermesa, dotychczasowe- 
go pełnomoonika niemieckiego do ror 
kowań traktat handlowy i zamiano- 
wanie na jego miejsce pos. Rauschery. 

Skazanie posła Tuki. Głośny pro- 
ces przywódcy Słowaków posła Tuki 
zakończył się wyrokiem  skazującym 
go na 15 lat ciężkiego więzienia. Pos, 
Tuka oskarżony był o zdradę stanu, 
przygotowywanie zbrojnego oderwar 
nia Słowaczyzny od Czech, utrzymy- 
wanie biura szpiegowskiego i t. p. 
zbrodnie. Przewód sądowy odsłonił w 
całej pełni słabość oskarżenia albowiem 
dwaj główni świadkowie tak mało 
wzbudzali zaufania, że nawet ich nie 
zaprzysiężono. Część rozprawy toczy 
ła się przy drzwiach zamkniętych. Na 
tajnem posiedzeniu, sąd wysłuchał opi- 
nji rzeczoznawców wojskowych i to 
właśnie orzeczenie stało się podstawą 
wyroku. 

„Proces posła Tuki, był procesem 
par exellence politycznem, na którem 
rozegrała się walka pomiędzy dążenia- 
mi 'autonomicznemi Słowaków a cen- 
tralizmem czeskim. Skazanie Tuki por 
tęguje waśń narodowościową, bo Sło- 
wacy bynajmniej nie uznali skazujące= 
go wyroku i dla demonstracji wysunęli 
na czoło kandydaturę Tuki przy obec- 
nych wyborach do parlamentu. Proces 
Tuki jest pozatem  charakterystyczny 
dla polityki Czech, którą wszędzie na 
zewnątrz usiłuje popierać ruchy naro- 
dowościowe (nprz. Ukraińcy, Białoru* 
sini) u siebie zaś surowo prześladuje 
dążenia autonomiczne Słowaków. 

Afera Biesiadowskiego. Skandal w 
poselstwie sowieckiem w Paryżu przy- 
biera rozmiary sensacji politycznej, 
zakrojonej, na wielką skalę. Radca Bie- 
siadowski, po szczęśliwej ucieczce z 
rąk czekisty Rojzemana i uwolnieniu 
swojej rodziny przy pomocy policji 
francuskiej, opowiada rewelacje o sto- 
sunkach sowieckich. Prasa sowiecka 
milczy jak zaklęta. Ogłoszono jedynie 
komunikat, że Biesiadowski jest zwyk- 
łym kayminalistą, który zdefraudował 
poważną sumę pieniędzy, oraz że na- 
czelny prokurator ZSSR. zamierza 
wszcząć kroki u rządu francuskiego 0 
wydanie przestępcy. Sz. ‚



    

ECHA KRAJOWE 
  

ban Prezydent w Worończy w Ziemi 
Aowogródzkiej 

Są rocznice niezapomniane i nie 
dające się zatrzeć wspomnienia, do taż 
kich należy pobyt Najdostojniejszego 
gościa w Ziemi Nowogródzkiej. 

Niechże i nam wołno będzie po- 
dzielić się z czytelnikiem garstką tych 
wrażeń sercu drogich; parę tygodni 
gorączkowego ruchu i przygotowań: 
strojenie domów i ulic, wydoskonala- 
nie dróg wiejskich, obmyślania wrót 
tryumfalnych i nadpisów na nie wreszi 
«ie budowanie takowych, wicie wień- 
ców, rozwieszanie chorągwi. Wszyscy 
do priacy stanęli społem z jednem has- 
łem i pragnieniem, by jaknajlepiej przy 
jąć Dostojnego Gościa; p. wójt z рой 
mocą komitetu gminnego, w skład któ- 
ireggo wieszli: ks. proboszcz, urzędnicy 
gminy i poczty, grono nauczycielskie, 
miejscowe obywatelstwo i ziemiań- 
stwo — iobmyślają i radzą, a każdy w 
swoim zakresie, stosownie do zdolnoł 
Ści i możności, chętnie rękę do agól- 
mego dzieła przykłada. 

I nadszedł dzień uroczysty, z biją- 
cem sercem wyczekiwany — niezapom 
niana sobota 21 września. Od świtu 
ruch się wzmaga, samochodami zjeż- 
dża władza wojewódzka i powiatowa, 
przybywają liczni goście, a lud ciągnie 
zewsząd na wyznaczone punkty zbor- 
me, przy których zapowiedziano dłużi 
szy postój Pana Prezydenta. W Wo- 
mończy, jednogłośnie, przyjęto za taki 
obszerny plac przed kościołem, w na* 
dzień, że Pan Prezydent nie zechce omi 
nąć Domu Bożego; stnoii się na Jego 
powitanie zewnątrz i wewnątrz ta nai 
sza prastara świątynia Niesiołowskich, 
słłojąca na straży całej okolicy; pod- 
czas wojny przerobiona na skład amu- 
nicji przez Niemców, którym służyła 
jako punkt obserwacyjny — cudowš 
nie ocalała. 

Z Tuhanowicz i Nowego Świata, 
gdzie w gronie najbliższych, pannie 
Tuhanowskiej, przyjaciół i sąsiadów, 
serdecznie przez nich _ podejmowany, 
Pan Prezydent, wśród ogólnego wzru- 
szenia dekorował orderem „Polonia 
Restituta tą tak wyjątkowo zastužo- 
ną społecznie, ziemiankę  mickiewil 
gzowskiej ziemi i prawnuczkę Maryli 
Wereszczakówny —witany w Litanow 
szczyźnie entuzjastycznie przez — ш- 
ność miejscową z prezesem ogniska 
młodzieży ze Soplicowa, Józefem Sudi 
nikiem na czele, zjechał o godz. 15-ej 
Najdostojniejszy Gość do Worończy. 

Mimo ulewnego deszczu oczekiwa- 
ła nań tutaj dziatwa szkolna ze wsi: 
Minaki, Rowiny, Dorobrowa i z Wod 
dończy z kwiatami w ręku, pieśnią na 
ustach, uśmiechem na twarzyczkach i 
radością w serduszkach. 

W imieniu komitetu przemówił pan 
Aleksander Lubański w krótkich, a 
serdecznych słowach wyrażając radość 
ogólną, że dzięki sprężystej organiza- 
cji i staraniom pana wojewody Becz- 
kowicza i p. starosty Hryniewskiego, 
po tych drogach do niedawna jeszcze 
niedostępnych, wśród pól i wsi z wyg 
niszczenia powojennego dopiero pow- 
stających, na owych wschodnich Kre- 

_ sach Rzeczypospolitej stojących wieri 
nie ma straży ojoowizny i Ojczyzny — 
mamy zaszczyt gościć Najwyższego 
Dostojnika tej Ojczyzny. 

Okrzyk „niech žyje“ podchwycony 

przez obecnych zakończył to powita- 

nie, a gdy z inicjatywy miejscowego 

społeczeństwa i ks. proboszcza Łętow- 

skiego, zaproszony przez niego skierod 

wał się, Pan P.ezydent w towarzystwie 

pana wojewody, p. starosty ii członków 

komitetu, ku kościołowi entuzjazm nie 

miał granic. : 

Krótkie okolicznościowe modlitwy 

iprzemówienie księdza proboszcza, 

hymn: „Boże błogosław ludowi Two- 

jemu” wykonany przez miejscowy chór 

wiejski, wnętrze świątyni tonące w 

świetle i zieleni — wszystko razem 

wytworzyło tę ciepłą, niezapomnianą, 

atmosferę płynącą ze świadomości, że 

i z naszego wiejskiego tabernakulum, 

w odpowiedzi na modlitwę gorącą i 

szczerą spłynęło na Najwyższego Do- 

stojnika Państwa — Ojca narodu i na 

jego otoczenie, błogosławieństwo Boa 

że. „Ni chże Mu błogosławi Bóg, jak 

błogosławi naród cały” za tyle praw- 

dziwie ojcowskiej dobroci i troskliwo” 

ści okazanej wszędzie, gdzie zajechał, 

a 500 zł. ofiarowane na potrzeby koi 

ścioła w Worończy niech zapoczątku- 

ją szozzśliwie, niezbędny fundusz na 

organy! 
Długo niemilknące wiwaty towa” 

rzyszyły Panu Prezydentowi, gdy poł 

przez Worończę, Płużyny i Miratycze 

ruszył ku Świtezi; dotychczas widnie- 

jacy na bramie naszej napis: „Dla Ог 

ozyzny i dla chwaty niechaj žyje niam!“ 

echem niezatartem w umysłach i serš 

cach się odbija! Al. Cw. 

WYJAŚNIENIE 

Poniżej zamieszczamy list otrzymany od 

Odntr. Zarządu Litewsk. T-wa św. Kazimie- 

rza. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Najuprzejmiej proszę Pana Redaktora © 
iagkawe umieszczenie następujących słów 

kilku: 
W korespondencji z powiatu Święciań- 

iego pod tytułem „Dajmy lepsze warunki 

y ludności pogranicza“, podpisanej ini 

cjalami „J. B.*,'a umieszczonej w 1-е] szpal 

cie na 2-ej stronie „Słowa! z dnia 12 b. m. 

znajduje się frazes następujący: „Zamiast 

zorganizować odpowiednio oświatę pow- 
szechną, dopuszczono, iż  subsydjowane 

przez czynniki nam wrogie organizacje jak 

np. „Rytas“, „šw. Kazimierz“ i inne t. p. 
mają szkoły, gdy tymczasem państwowe 

sz koły przedstawiają w niektórych wypad- 
kach do dziś straszne rudery, bez pamocy 
nłaukowych i t. p.. — W: odpowiedzi na po- 
wyższe Centralny Zarząd litewskiego towa- 
nzystwa św. Kalzimierza wychowania mło- 
dzieży i opieki nad nią, niniejszem oświadcza 
że T wo to nigdy żadnej szkoły, ani średniej 
ani powszechnej, w powiecie Święciańskim 
nie posiadało i nie posiada, jak również žad- 
nych subsydjów od czynników Państwu 
pidiskiemu wrogich, nie pobierało i nie po- 
biera. 
Centr. Zarząd Litewsk. T-wa Św. Kazimierza 

    

   

BARANOWICZE 

— Trupa ukraińska. Zawitała do nas 
na gościnne występy trupa  naddnieprzańk 
sko-ukraińskiego teatru kijowskiego z arty- 
stką p. Teodarą Rudenko, doskonałą w dra- 
matycznej roli „Marusi Bogusławki*. Niektó- 
ne sceny o wysokiiem napięciu uczucjowem 
wyciskaty w „najtwardszych“ oczach łzy. Na 
specjalną uwagę zasługują p. Obidziński w 
postaci Sofrona, p. Grunwialdt — Stepan, 
p. Emilja Grunwaldt — Lesia, p: Lubskaj — 
świetna w charakterystycznej roli matki, p. 
Dolny jako Girej-Basza. Córeczka p. Arseni 
Kusenko (karczmarz) mała Reginka zaskar- 
biła sobie serca. wszystkich widzów, a ra- 
czej słuchaczy powyższej sztuki. Ze wzglę- 
du na wysoki poziom artystyczny * i deko- 
racyjny trupa zasługuje sobie ma szerokie 
poparcie wszystkich sier społeczeństwa. W 
bogatym repertuarze teatru znajdują się mię- 
dzy innemi „Wij* — Gogola, oraz piękny 
dramat „Głos krwi”. 
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budowłane dla celów chemiczaych 

NAWOZOWE 
ora: wapień, surowy i mielony cement krzemowy do tynkowania 

Sp. Akc. p. Chęciny 2 (obok Kielc) nagrodzone na powszechuej 

ZŁOTYĄ MEDALEM 

WILNO, ZAWALNA Nr. 9, tel. 323. 
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Przemyslowych „Checiny“ 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
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Ekonomiści polscy gośćmi w Bulgarji 
SOFJA 14. 10. (PAT). Delegacja polskich ster gospodarczych, po serdecznem przy- 

witaniu na dworcu prżez przedstawicieli władz i społeczeństwa bułgarskiego, poselst- 

wa polskiego i stowarzyszeń polsko - bułgarskich oraz po złożeniu szeregu oficjalnych 

wizyt, była podejmowana śniadaniem przez sekretarza generalnego! ministerstwa handlu 

Sokołowa. Po śniadaniu w izbie handlowej sofijskiej odbyła się konferencja, na której 

wygłosił referat o stosunkach handlowych połsko - bułgarskich p. Bataglia. W dyskusji, 

która się wywiązała, wzięli udział: minister handlu Bogoszewski, dyr. Turski, prezes izby 

handlowej Kafadżow i poseł Wasiljew. Odbyto szereg narad specjalnych. Wieczorem izba 

handlowa polsko - bułgarska podejmowała delegację obiadem. 

Wybory do pariameniu czechosłowachiego 
Ugrupowania polskie zgłosiły jedną wspólną listę 

owo 

PRAGA. 14.10. (PAT). Do obecnych wyborów parlamentarnych zgłosiły stronni- 
ctwa ogółem 19 list wyborczych. Przy ostatnich wyborach odbytych w roku 1925 było 
list 13. Spadek obecny Świadczy o ujednostajnieniu frontu wyborczego, co przypisać 
należy połączeniu się szeregu małych stronnictw w silniejsze grupy wyborcze. Tak nprz. 
polska mniejszość wystawiła jedną wspólną listę dła wszystkich stronnictw? połskich w 
połączeniu ze stronnictwem żydowskiem. Połączyło się również kilka małych stronnictw 
niemieckich oraz węgierskich. Faszyści wystąpili do wyborów z radykalnymi słowiański- 
mi socjalistami pod hasłem Ligi przeciwko wybarom proporcjonalnym. 

  

Włochy wezmą udział w konferencji morskiej 
LONDYN. 14.10. (PAT). Foreign Office otrzymało odpowiedź Włoch 

na zaproszenie do Londynu na konferencję morską 5 mocarstw. Włochy wy- 
rażają zgodę na zaproszenie i gotowość dyskutowania na temat ograniczeń 
wszystkich sił morskich nie wyłączając nawet łodzi podwodnych. 

Gcha skandalu w ambasadzie sowieckiej w Paryżu 
ODWOŁANIE TUMANOWA. 

BERLIN. 14. 10. (PAT). Jad (donos „Montag Роз“ г Paryża, w związku z aterą 
Biesiedowskiego, odwołany został ze swego stanowiska przez rząd sowietów — szei 
sowieckiego przedstawicielstwa handlowego w Paryżu Tumanow, który posiadał idaleko 
ia pełnomocnictwa i stawiany był w rzędzie dyplomacji rosyjskiej tuż po Dow- 
3 alewskim. 3 

Infensywna przeciurządowa agliaciz Hugenberga 

BERLIN, 14 X. Pat. Na kongresie niemiecko-narodowym, który ob- 
radował w miasteczku nadreńskiem Neustadt, wygłosił przewodniczący 
stronnictwa niemiecko-narodowego poseł Hugenberg programowe przemó- 
wienie agitacyjne na rzecz akcji plebiscytowej, określając plebiscyt przeciwko 
planowi Younga jako początek antyrządowej ofenzywy ze strony kół pra-» 
wicowych. Kongres uchwalił między innemi rezolucję, protestującą ostro 
przeciwko rozwiązaniu organizacji stahlhelmowej. w  Nadrenji i Westfalji 
oraz wzywającą do zachowania wierności programowi Stahlhelmu, Na de- 
peszę hołdowniczą, wystosowaną do prezydenta Hindenburga, kongres 
otrzymał od prezydenta Rzeszy telegraficzne podziękowanie z życzeniami 
pomyślnego przebiegu obrad. 

Sowiety przyjęły profokół Hendersona | Dowga- 
lewskiego 

LONDYN. 14X. Pat, Sowiecki komisąrz ludowy spraw zagranicznych notyfiko- 
wał norweskiemu ministrowi pełnomocnemu przy rządzie sowieckim w Moskwie proś: 
bę o zakomunikowanie noty werbalnej rządowi brytyjskiemu, że rada komisarzy lu- 
dowych Związku Sowieckiego przyjęła protokół, podpisany w Londynie przez ministra 
Hendersona i posłą sowieckiego Dowgalewskiego, dotyczący procedury wznowienia 
stosunków anglo-sowieckichį 

  

Syfu?eja wewnętrzna w Ghinach coraz więcej 
skomplikowana 

LONDYN. 14.X. Pa'. Gizety londyńskie podają dziś alarmującą wiadomość o no- 
wym rozłamie w Chinach. Zwolennicy gen. Fenva usiłują jakoby obalić rząd nankiński 
i powierzyć tekę ministra spraw wojskowych Feng wi a tekę spraw zagranicznych 
b. posłowi chińskiemu w Londynie dr. Wellingtonowkoo i przywrócić stolicę w Peki- 
nie, co oznaczałoby powrót do podziału Chin na dwie odrębne od siebie części — pół- 
nocną i południową. 

Wizyfa dywizjonu torpedowców mojskich w 
Kopenhadze 

KOPENHAGA, 14. X PAT. W drugim dniu oficjalnej wizyty dywizjonu torpe- 
dowców polskich komandor Stankiewicz przyjął na pokładzie statku „Ślązak* szereg 

wizyt. я 
Wieczo rem chargė d“ affaires Belestaw Leidgeber z małżonką wydali 

stwie obiad na cześć polskich oficerów. 
W przyjęciu wzięli udział: minister marynarki oraz admirałowie duńscy. 

tem zaszczycł przyjęcie swoją obecnością syn króla książę Knud. 

Po próbnym locie sferowca „R 101“ 
"LONDYN. 14.10. (PAT). Sterowiec „R 101% odbył dzisiaj nad lotniskiem w Carding- 

ton pierwszy lot próbny o godz. 11.20 rano. Z rezerwuaru sterowca wypuszczono pewną 
ilość wody, stanowiącej obciążenie, poczem sterowiec podniósł się szybko i po osiągnię - 
ciu pewnej wysokości skierował się na pełne morze. Lotawi sterowca, przyglądało się 
wiele tysięcy osób, zgromadzonych na wybrzeżu. Znalazłszy się na wysokości około 1200 
stóp, sterowiec skierował się mad Bedford. Podczas lotu pracowały trzy silniki. Następnie 
„R 101" skierował się ku Londynowi. Demonstracja wypadła wspaniale, tem bardziej, że 
sterowcowi towarzyszyło kilka samolotów, stanowiących eskortę. Po kilku okrążeniach 
sterowiec wziął znaczną wysokość i po pewnym czasie znikł 'w chmurach, by następnie 
znów odbyć półgodzinny lot nad miastem. Na wiadomość 0 ukazaniu się olbrzymiego 
statku powietrznego w wielu oknach, na balkonach, tarasach i nawet naj dachach domów 
zaroiło się od publiczności. Po kilku okrążeniach City i przedmieść sterowiec poszybował 
z pawrotem do Cardington, dokąd: przybył po godzinie Totu: 

w posel 

Poza- 

  

   

JERZY Z BRATOSZYRA — DESFOT ZEŃOWICZ 
Mowy starca krążyły po wsi pokryjomu 
Mowy starca krążyły po wsi pokryjomu. 
Chłopiec, co je słyszał znikał nagle z domu : 
Lasami i bagnami skradai się tajemnie, 
Ścigany od Moskali skakał kryć się w Niemnie 
I nurkiem płynął na brzeg Księstwa Warszawskiego, 
Gdzie usłyszał głos miły „Witaj nam kolego'* 
Lecz nim odszedł wyskoczył na wzgórek z kamienia 
I Moskalom przez Niemen rzekł „Do zobaczenia”. 

Opuszczali ro: dzicow i ziemię kochaną 
I dobra, które na skarb carski zabierano. 

Te słowa Mickiewicza przypomnia- 
ły mi się, kiedy podczas badań ar- 
chiwalnych natrafiłem na akta, doty- 
czące sprawy Jerzego Despot—Zeno- 
wicza. Despot—Zenowiczowie z Bra- 
toszyna są starym książęcym rodem, 
osiadłym w W. Ks. Litewskiem od cza- 
sów Witolda, a a historji tego rodu 
wiele pisze Kojałowicz. 

Jerzy Despot—Zenowicz urodził 
się w Zamościu w r. 1780. Jako 16-let- 
ni chłopiec przekradł się zagranicę i 
wstąpił do wojska napoleońskiego, 
biorąc udział we wszystkich jego wy- 
prawach. Za zasługi wojskowe odzna- 
czony zostaje przez Napoleona orde- 
rem Legji honorowej, tytułem hrabiow 
skim i zamianowany zostaje pułkow=* 
nikiem sztabu. 

Kiedy wojsko polskie Księstwa 
Warszawskiego składa przysięgę wier- 
ności Cesarzowi Aleksandrowi I jako 
królowi polskiemu i kiedy znaczna 
część tego wojska zostaje rozpuszczo- 
na, Jerzy Despot—Zenowicz pozosta* 
je w służbie francuskiej, kierowany 
niezachwianą wiarą w gwiazdę napo- 
leańską. Z tego powodu zostaje przez 
władze rosyjskie skazany zaocznie ja- 
ko zdrajca stanu i wszystkich 
praw pozbawiony. Kiedy się Je- 
rzy Zenowicz dowiedział o tem skaza* 
niu, zamykającem mu powrót do kraju, 
przyjął obywatelstwo francuskie. I tam 

jednak za czasów restauracji, jako go- 
rący bonapartysta zostaje narażony na 
prześladowania, skreślony z armji + 
deportowany; dopiero po upadku Bour 
bonów. pozwolono mu wrócić, z wy- 
gnania i wstąpić -z powrotem do woj- 
ska, a'e niebawem z powodu złego 
stanu zdrowia zostaje spensjonowany, 
'a wkrótce potem umiera. 

W latach rozbiorów wspomnienie 
epopei napoleońskiej było talizmanem. 
krzepiącym nasze siły moralne i pod- 
trzymującym nadzieję odzyskania swej 
państwowości, dziś nadeszła pora aby 
wypadki te i udział w nich Polaków 
badać źródłowo z czysto naukowego, 
historycznego stanowiska i właśnie w 
tem świetle okazuje się, nasza wartość 
jako sprzymierzeńców, gdyż w owym 
czasie za odzyskaną wolność odpłaci 
liśmy Francji krwią, poświęceniem i 
w*ernością dla sztandaru usque ad fi- 
nem. Do niejednego zaś z dzisiejszych 
targów i układów międzynarodowych 
dadzą się zastosować wieszcze słowa 
Krasińskiego. 

„„dwa tylko dusz kupieckich stany. 
1gr-ąc walczyły o prym na przemiany 
Raz zysku chciwość—to znów wojen 

[trwoga, 
giełdą — bez 

Boga. 
— I świat ten cały był 

O TAS R ILO NIL RKS 

Po manewrach armii czerwonej 
Wielkie manewry armji czerwonej, 

które w roku bieżącym odbyły się w 
okolicach Bobrujska mna pograniczu 
rosyjsko-sowieckiem, już się skończy 
ły. W manewrach tych, jak już z in- 
formacyj prasowych wynika, wziął 
udział cały szereg sowieckich dygni- 
tarzy wojskowych z komisarzem woj= 
ny Woroszyłowym na czele. 

Po zakończeniu manewrów bobruj- 
skich, rewolucyjny sowiet wojenny 
(najwyższy organ wojskowy Z.S.S.R.) 
opublikował specjalny rozkaz dzienny, 
w którym stwierdza się, że formacje 
armji czerwonej i uczestnicy manew* 
rów po raz pierwszy mieli okazję w 
roku bieżącym brać udział w przeglą- 
dzie sowieckiej techniki wojennej, od 
kilku lat pomyślnie się rozwijającej... 

W rozkazie podkreśla się dalej, że 
„zadania przygotowania bojowego i 
politycznego, przed jakiemi armja czer 
wona postawiona została w roku bie- 
żącym, wypełnione zostały w całej 
pełni”. 

Do największych zdobyczy — ро- 
szczególnych formacyj armji czerwo* 
nej zalicza rozkaz dzienny Rewwojen* 
sowietu stale rozwijającą się działal: 
ność awjacji, oddziałów chemicznych, 

Płaci za wkłady 

Załatwia wszelkie operacje w 

KASA czynna od 9-tej do 1 

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
ul. Ad. Miekiewicza Nr. 11. Tel. 17-73 

  

Przyjmuje wkiady oszczędnościowe i czekowe w złotych 
i dolarach 

  

Za wkłady miasto Wilno odpowiada całym swym 
majątkiem 

Wpłaty za elektryczność i wszystkie inne podatki na rzecz Magistratu 

i Kasy chorych przyjmowaae są bez żadnych dodatkowych 
opłat 

saperów i innych wojsk technicznych. 
Podkreśla się również w rozkazie do- 
bre rezultaty roboty politycznej w ar" 
mji. 

: W manewrach bobrujskich wyprė- 
bowano również współdziałanie od 
działów wojskowych z ludnością Ccy- 
wilną, w szczególności w dziedzinie 
obrony chemicznej; i powietrznej. 

Po zakończeniu manewrów lądo- 
wych rozpoczęły się w Rosji manewry 
floty czerwonej na morzu Czarnem. W 
manewrach tych bierze udział rosyj- 
ska flota czarnomorska, która w ciągu 
ostatnich kilku lat podlegała stałej re- 
organizacji. 

o wysokiej kaloryjności, 
Węgiel wagonowo i detalicznie z 
dostawą w zaplombowanych wozach 

od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

Śpółdzelczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

  

  

górnośląski i dąbrowiecki 

wysokie procenta 
zakres bankowości wchodzące 

„30 rano i od 6.30 do 8 wieczór, 
z wyjątkiem niedziel i świąt 

    

    

Wydawnictwa wileńskie 
Dość jeszcze archaiczne obyczaje 

i poglądy jakie panują w naszym świat 
ku wileńskim każą widzieć w recenzen 
«cie „od książek* coś w rodzaju Kaśki 

we, powinna mieć własnego krytyka. 
Książka naukowa nie będąca podręcz- 
nikiem, interesem rentownym nie jest. 
Odpada więc podejrzenie o reklamę, 

chowej oceny wielce zasłużonego i po- 
trzebnego dla naszej kultury historycz* 
nej pisma — przez historyków na ręce 
moje nadesłanego. 

tąd zapamiętać kilka cyfr. Oto proc. 
wydanych dyplomów waha się na Uni- 
wersytecie Wileńskim pomiędzy 6 
proc. i 4 i pół proc., podczas kiedy na 
Uniwersytecie Poznańskim wynosi 
przeszło 16 proc. ogólnej liczby słucha- 
czy. 

Rezerwuję sobie na przyszłość pra- 

+ + 6 

Z tych samych względów niech mi 
wolno będzie i w „Ałma Mater Vilnen- 

do wszystkiego. Pomijając już 10, że 
taki pan musi się znać na wszystkich 
rodzajach prądów i kierunków  lite- 
ratury od wartości ballad staro - angiel 
skich, aż do grupy S.T.O. na Uniwer- 
sytecie Wileńskim, nadsyła mu się po- 
zatem rzeczy filozoficzne, historyczne, 
socjołogiczne, teologiczne, prawnicze i 
— recenzuj bracie. Jakiż z tego sku- 
tek? Recenzent zawalony książkami, nie mogę niestety zabrać się do kry* 
czyta 2 — 3 proc pióra najbliższych tyki „Ateneum Wileńskiego" (Czasno- 
znajomych o połowie pisze nie czyta- pismo naukowe, poświęcone badaniom 
jąc, 'a druga połowa ginie w owem przeszłości Ziem Wielkiego Księstwa 
wiecznem milczeniu, które nie omija na Litewskiego, rocznik VI, zeszyt l-szy 
wet najbardziej poczytnych książek. A i 2-gi, redaktor Teofil Modelski, wy- 
potem skargi na miski poziom kryty- dawnictwo wydziału Ill-ga Towarzy- 
ki w Polsce, na blagę recenzentów, na stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie). „Wy- 
krytyki powierzchowne i niesprawiedli- stąpiłem z hipotezą, pisze autor pierw- 
we. szego artykułu, że Podlasie przestało 

Jakaż na to rada? A no w wieku być częścią składową księstwa halicko- 
specjalizacji Fordowskiej, w wieku nie włodzimierskiego między wrześniem 
słychanie posuniętego i propagowane- 1323-go roku, a sierpniem 1324 roku“. 
go podziału pracy należy mieć tylu re- Bardzo być może, że sz. autor ma 
cenzenitów w każdem piśmie, ile jest rację, możliwe, że i nie, ale skądże i 
gałęzi naukowych i literackich. Ponie- na jakiej to podstawie ja nieszczęśliwy 
waż jednak jest to niemożliwe przeto mam wydać wyrok w sprawie wkrocze 
każde poważne wydawnictwo, lub fir- nia Gedymina na Podlasie w wieku 

_'_. ma produkująca wydawnictwa nauko* XIV. Umywam tedy ręce i oczekuję .fa- 

dj 

która ciąży na między nami mówiąc, 
również nie bardzo rentownej, beletry* 
styce. Pozostaje więc tylko niebezpie- 
czeństwo „przyjacielskiej wzmianki”, 
ale i ta jest lepsza, niż „konspiracja 
milczenia, niż recenzja profana. 

  

* 

Wychodząc z założeń powyższych, 

* * 

    
   

sis''* pominąć artykuły co da których о- | 
sądzenia nie czuję się bynajmniej po- 
wołany. A mianowicie: ,... Walerjana 
Charkiewicza „Bez steru i busoli“ dr. 
Stefana Burhardta „Józef  Gotuchow- 
ski — Wiljam James". Zygmunta Ko- 
walewskiego „Swięty Lunatyk z Assy- 
żu' i td. A po pominięciu, które jest 
krytyką nie wydawnictwa, ale osoby 
krytyka, zabierzmy się do innych. 

Strona graficzna, jak zwykle bez 
zarzutu. Z artykułów społeczno - uni* 
wersyteckich zamieszczonych w czaso- 
pismie*) wysuwa się na plan pierwszy 
prof. Stanisława Pigonia „O powołaniu 
młodzieży akademickiej". Warto stam- 

*) Alma Mater Wilnensis Nr. 8 czasopi- 
smo akademickie. Wydawnictwo zrzeszenia 
kół naukowych Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego w Wilnie. Rok 1929. Redaktor Włady- 
sław_ Arcimowicz. Kiomitet redakcyjny: je 
zef Bodziński — kierownik artystyczny, Te- 
odor Bujnicki — kierownik literacki, Aleksan- 
der Chmielewski — kierownik działu aktual- 
jów, Witold Nowodworski — kierownik dzia- 
łu-naukowsgo. Okładkę projektowała Helena 
Trzebińska - Bodzińska. Za komitet wyda- 
wniczy podpisał [ur Leżeński, za zrzeszenie 
kół naukowych Stanisław Perzanowski. 

wo zabrania głosu w tej smutnej spra- 
wie i idę dalej. Obfity dział poetycki 
reprezentują: Wanda Nowodworska - 
Achremowiczowa, Władysław Arcimo- 
wicz, Zygmunt Falkowski, Teodor Buj 
nicki, Kazimierz Hałaburda, Wiesława 
Woyczyńska, Wacław Korabiewicz, 
Marta Aluchna Kolatorowa, Stefan So- 
snowski. Piosenki „Żywej Gazetki". 
'Ładne są wreszcie Sosnowskiego i Ar- 
cimowicza, myśli głębokie, brak fraze- 
su. „Wielka parada“ Bujnickiego jest 
nierówna. Połowa sylwetek żołnierzy 
nieznanych b. ładna, połowa b. blada. 
Pochodzi to stąd, że sz. autor z od- 
wagą iście młodzieńczą sięgnął po ob- 
cy dla siebie surowiec literacki. O ile 
jednak we Francji, Włoszech i Rosji 
natrafił na rzeczy znane i psychologi- 
cznie barwne, o tyle gdzie indziej nie. 
W każdym razie oryginalny i silny po- 
emacik. Oto tak np. mówi u kol. Buj- 
nickiego Włoch: 

„Kochałem rozkosz niszczenia, 
Wiełka to jest rzecz niszczyć, 
Kwitnące miasta zmieniać, 
W stosy dymiących zgliszczy! 

Wielka to jest rzecz zginąć 
mając tak mało lat! 
runąć przez bezdeń siną 
jak wielki, płonący kwiat!“ 
Pisałbym o „Wielkiej Paradzie" mo 

że i więcej, ale się boję, że mię ludzi: 
ska posądzą o vet za vet za Państew- 
ko. Tymczasem jest całkiem odwrot 
nie. Niestety niektóre krytyki i wzmian 
ki o Swianiewiczu, o mnie, o Charkie- 
wiczu i t.d., uważam za niezupełnie 
smaczne. W takim pochlebnym tonie 
można pisać tylko o zmarłych, a prze- 
cież nikt z nas jeszcze biletu w Orbi- 
sie na tamten świat nie kupił. I o nas 
i o sobie autorowie A. M. V. powin- 
ni pisać w tonie spokojnym, bez oschi 
stych komplementów. Pamiętajcie f;z- 
koledzy, iż należymy do społeczeństwa 
w którem zazdrość jest zjawiskiem po- 
wszechnem, w którem jedyną nagrodą 
i jedynym rezultatem waszych pochwał 
będą szpilki i szpileczki, niesjrawiedli- 
wości i płotek. Więc niby poco nieró* 
wności pomiędzy ludźmi. Piszcie o na- 
szych książkach ale zapomnijcie o nas 
samych. 

* * * 

Z artykułów poświęconych przesz- 
łości uniwersyteckiej na plan pierwszy 
wysuwa się niewątpliwie Ignacego W - 
dawskiego ...,Gdy kwitła pierwsza 4- 
kademicka grzęda”. Nie wiedziałeżn, że 
nasz kochany architekt umie tak piek- 
nie pisać. Jest to coś prześliczitego. 
Nikt tak wiernie i tak artystycznie nie 

) 

potrafił odtworzyć naszej przeszłości, 
jak kol. Ignaś. Mój własny onegdajszy 
ieljeton w „Słowie* wydał mi. się po 
tym artykule b. blady. I niema co tu 
recenzować. Trzeba przeczytać... i być 
USB od 1919:ga roku. 

* * * 

Wiele, wiele jeszcze nader. cieka- 
wych rzeczy możnaby znaleźć w AM V 
Ot chociażby rewelacja o ks. Rudomi- 
nie co to Chińczyków na wiarę świętą, 
katolicką w r. 1631 nawracać pojechał. 
Szczerze winszuję redakcji i redaktoro- 
wi takiego sukcesu wydawniczego. 
Nigdy nio spodziewałem się, że ta nie- 
'viauta, Z Marcinowskich Leczycka, czy 
z Leczyckich Marcinowska w 8-ym ro- 
iay Życia będzie tak wspaniale się pre- | 
zentować. Tylko w Grecji podobne ko- 
biety rozwijają się tak szybko. A że 
Wilno jest jak mówią Atenami półno- 
cy... więc: Niech żyje A.M. V. i niech 
skróci na przyszłość niektóre artykuły 
ponad sześć stron. Adieu! 

Kazimierz Leczycki. 
  

P.S. W artykule moim p.t. „Mło- * 
dzież USB'. opuszczonych została kil- 
ka nazwisk, a mianowicie: nazw. prof. 
Bosowskiego, Ehrenkreutza, Landego, 
śp. prof. Ziemackiego (we wzmiance 
o grupie naukowej i'literaekiej) Króla, 
Dębińskiego, Sosnowskiego, Burhard- 
ta, Falkowskiego. 
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Po zgonie Czesława Jankowskiego 
Pożegnanie kolegów. 

Prasa polska, której wybitaym 
przedstawicielem, Nestorem jak go na: 
zywano, był Śp. Czesław Jankowski, 
złożyła na trumnie również swoją wią- 
zankę wspomnień. Nie było pisma, 
któreby nie zamieściło serdecznych 
słów żalu po stracie jaka dotknęła 
pismienaictwo polskie. Mamy przed 
sobą plikę wycinków tego ostatniego 

„ pożegnania. 
Oto np. w „Kurjerze Warszaw- 

Skim* w feljetonie Z. Dębickiego czy- 

: Już od kilku tygodni Izba Rzemieślnicza 
pracowała nad zbieraniem materjału przygo- 
towawczego do prowadzenia rejestracji rze- 
miešinikow na terenie województwa wiłeń- 
skiego. Obecnie materjaty te zostały już o- 
statecznie zebrane i w dniach najbliższych 
referat ewidecencyjny Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie przystąpi do rejestracji. Obok rejestra 
cji rzemieślników przeprowadza się również 

  

tamy: 

„ . « Wiedzieliśmy już od szeregu ty- 
godni o jego ciężkiej niemocy, a jednak 
śmierć ta uderza w nas, jakby gromem. | WTOREK ; 
Bo jakże pogodzić się z faktem, że jeden 15 Dzie Wschóć si. g 5 m. 48 
z najświetniejszych pisarzy starszego po* 2 
kolenia, przedstawiciel wysokiej,a tak rzad- | Teresy P. | Zach. sł. о g, 16 m. 22 
ło spotykanej dzisiaj kultury umysłu i jutro 
pióra, nie żyje. On, który do ostatka pra* | Martynjana. 
<owal, zajmując jedno z najznakomitszych 
stanowisk w publicystyce polskiej, nagle 
ten warsztat umiłowanej pracy swojej opu- 
szcza i odchodzi 0d nas na zawsze. A jed- 
nak to się stało. 

Tu zaznaczyć możemy tylko, że po 
4. p. Jankowskim zostaje puścizna ogrom* 
na, schodzi w dim bowiem do grobu zarówno 
Świetny poetą liryczny, jak znakomity pro- i 
Zaik, autor pełnej przedziwnego sentymen- Temperatura ) , ga 
tu „Szkatułki czeczotkowej*, zarówno Su- srednia i 
mienny badacz historyczny, jak wrażliwy : 
na życie aktualne publicysta, гагбупо оБ Соай та do | 
serwator życia politycznego, jak czynny bę w mm. i 
działacz na polu polityki. : ‘ 

Wszystko to świadczy o bogactwie je- ч 
go natury i uzdolnieniu, oraz o woli pracy, Zachodni. 
w której sobie nigdy nie folgował, trzyma- 
jąc zawsze wysoko sztandar zawodu. 

Cześć jego pamięci! 

O Jankowskim — poecie pisze w 
„Głosie Prawdy" p. tn.: 

Przedwojenne pokolenie czytelników 
dobrze znało nazwisko Czesława Jankow- 
skiego, jako poety. Dzisiejsze pokolenie 
zna go jedynie, jako feljeton stę. Chociaż 
w tym ostatnim zakresie był on siłą pierw- 
szorzędną, czego dowodem jego Świetne 
odcinki, drukowane w „Słowie* wileńskiem 
w ciągu ostatnich lat kilku, zawsze pełne 
francuskiego esprit, staropolskigj swady i 
śladów zdumiewającej wprost erudycji — 
przedewszystkiem jednak Jankowski byt 
poetą lirycznym: 2 

Okres, w którym wystąpił po raz 
pierwszy ze zbiorkiem swoich utworów 
poetyckich (ogółem wydał ich siedem) — 
nie sprzyjał szerszemu oddechowi poezji 
molskiej. Nietylko warunki cenzuralne przy- 
czyniły siegdo tego: dominującą przyczyną 
była owa atmosfera pozytywistyczna, która 
oOstudz.ła wszelki zapał do poezji. Proza 
zapanowała na całej linji Jedną z nieza- 
przeczonych zasług Jankowskiego było to 

właśnie, ;ze wes;ół z nielicznem gronem 
pieśniarzy przetrwał najcięższe dla poezji 
polskiej czasy. | przetrwał — pięknie. 
Umiał Śpiewać, jak trubadur prowansalski. 

k Jankowski nie miał pretensji do roli 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakłada 
Meteorologii U. S. B. 

2 dnia 14 — X 1929 r. 

Ciśnienie J 

średnie w m | 69 

wiatr 
przeważający 

t wagi: dość pogodnie. 

Minimum za dobę + 5 © 

łóaximum za dobę -- 1300. 
Tendencja 4arometr czna: stan stały. 

° 

  

URZĘDOWA 
е Lotna inspekcja powiatów. Wczo 

raj w a porannych wojewoda Wła- 
dysław Raczkiewicz wyjechał z Wilna na nie- 
zapowiedzianą lotną inspekcję powiatów. Pa- 

mu włojewodzie towarzyszy kilku wyższych 

urzędników Urzędu Wiojewódzkiego i sekre- 

tarz osobisty p. Staniewicz. || x 
— (y) Dziennikarz berliński zwiedza Wil 

nb. Przez dwa dni ostatnie bawił w Wilnie 

wybitny literat i dziennikarz niemiecki z Ber- 
lina p. Ignacy Jeżower, współpracownik sze- 

regu czasopism. W. towarzystwie przydzie- 

lonego mu urzędnika p. Jeżower zwiedził 

lie aniasto i jego zabytki, interesując 

się życiem społecznem i kulturalnem Kresów. 

Redaktor Jeżower przyjęty był przez p. Wi- 

cewiojewodę wileńskiego Stefana „Kirtiklisa 

oraz złożył wizyty JE ks. biskupowi Bandur- 
skiemu, hachamowi karaimskiemu Szapsza- 
łowi, prezydentowi m. Wilna p. |. Folejew- 
skiemu i prezesowi Syndykatu Dziennikarzy 
wileńskich p. M. Szydłowskiemu. 

MIEJSKA 
— (y) Rewizje w sklepach  perfumeryj- 

nych i galanteryjnych. Wobec stwierdzenia, 
że w niektórych sklepach perfumeryjnych i 
galanteryjnych sprzedawane są wszelkiego 
rodzaju specyfiki lecznicze, zioła, olejek ry- 
cynjoiwy, Środki na odciski, proszki od bólu 
głowy i t.p. do czego uprawnione są wyłącz 
nie składy apteczne 1 apteki, w najbliższym 
czasie mają być przeprowadzone rewizje w 
wspomnianych sklepach. 

Za ujawnienie sprzedaży powyższych to- 
warów grozić będzie surowa kara i grzy- 
wny. 

'Rewizje te przeprowadzać mają władze 
sanitarne i podatkowe, gdyż sprzedaż kosme- 

tyków pociąga za sobą przymus wykupu pa- 

tentu Il kat. handlowej. е 

— (a) Ceny na chleb. Wobec stwier- 
dzenia potanienia dostarczanego na rynek 
wileński zboża odbyło się posiedzenie komi- 
sji ustalającej ceny na chleb. Komisja po 
zbadaniu przedłożonych kalkulacyj  posta- 
nowiła ustalić cenę chleba pytlowego — 70 
proc. na 43 grosze za klg., zaś cenę chleba 
razowego — 98 proc. 34 gr. za klg. Ceny 
powyższe obowiązują od dnia 15 bm. t,j. 
od dziś. 

WOJSKOWA 
— (9) Wcielenie poborowych rocznika 

1908. Obecnie rozsyłane są do poborowych 
rocznika 1908, względnie starszych którzy ti 
znani zostali przy poborze tegorocznym za 
zdolnych do służby wiojskowej, karty powo- 
łania. Jednak dotychczas rozsyłane są wy* 
łącznie karty powołania osoborn, które otrzy 
mały przydział do wojsk technicznych, 
względnie do kąwalerji, Osoby, przydzielone 
do piechoty, dotychczas kart powołania nie 
otrzymały, jak krążą pogłoski, w obecnym 
okresie nie otrzymają. Wcielenie do piechoty 
nastąpi prawdopodobnie na. wiosnę. 

— (0) Zebrania kontrolne. Dziś, dnia 15 
października, w lokalu przy ul. Arsenalskiej 
Nr. 5 (świetlica 3 p. saperów), rozpoczyna- 
ją się doroczne zebrania kontrolne, Które 
trwać będą do dnia 18 listopada włącznie. 
Na zebrania powoływani są szeregowi rezer 
wy i pospolitego ruszenia kat A,Ci D roczni 
ków 1904 i 1889, szeregowi rezerwy kat. 
A rocznika 1902, którzy nie odbyli ćwiczeń 
w rezerwie w roku 1927, względnie 1928 
lub 1929 oraz szeregowi pospolitego rusze- 

  

    

Arżył się w jednej ze swoich  „arabe- 
“, že los uczynił go poetą buduarowym. 

Tak jednak nie było. Póezja jego budziła 
uczucia głębsze, docierała dalej. 

Znamiennym jest jeden z dawnych 
wierszy Jankowskiego, w którym — się 
uskarża na niewdzięczną dla poezji ówczes- 
ną epokę: 

"Wszystko już wyśpiewano na ton rozmaity: 
miebios błękity, 
Awarz łzami zalaną,— 
już wyśpiewano. 

Dziś poeta 
sławy się dobić nigdy nie potrefi. 
Chwyci z kleinego coś a coś z Musseta — 
błyśnie i zgaśnie we własnej parzfji. 

Tak wszakże z Jankowskim nie będzie, 
bo nazwisko jego bezwzględnie pozostanie 
w historji literatury polskiej. 

W „Gazecie Warszawskiej” skre- 
Ślił wspomnienie pośmiertne dawny 
kolega z czasów „Kurjera Litewskiego" 

J. Hłasko. Nie wszystko jest tam 
Ścisłe, ale nie czas i miejsce tu pro- 
stować błędy. Podobnie i „Myśl Na- 
rodowa" nie ustrzegła się od wypo: 
minania jej zdaniem błędnych posu- 
nięć w życiu Śp. Zmarłego. Jest to 
<harakterystyczny brak taktu dla pra- 
„sy endeckiej. 

Kilka słów oddzielnych należy się 
prasie żydowskiej w języku polskim. 
Zamieściła ona długie artykuły o 
Czesławie Jankowskim podkreślając 
zainteresowanie z jakim się odnosił 

` я kwestji polsko-žydowskich stosun- 

W ciągu ostatnich paru dni nade- 
Słali Redakcji listy lub depesze z wy* 

“ razami żalu z powodu zgonu Š. p. 
"Czesława Jankowskiego następujące 

instytucje i osoby: — 

  

Е ‚ ы s Pa w pge . ы 
Г chylający się od zebrań kontrolnych 

DEPESZE KOŃOOLENCYJNE 3 ai zostaną do odpowiedzialności w 
myśl wojskowych przepisów karnych. 

SZKOLNA 
— (y) Kuratorjum szkólie docenia 

znaczenie orgafiizacyj społ.-kulturalnych. Ku 
ratotjum szkolne tosowało okólnik do 
nauczyciełstwa i i ktorów szkolnych, w 
którem wskazuje па potrzebę przychodze- 
nia z pomocą organiżacjom społeczno kul- 
turalnym zarówno ucztiówskim jak i pro- wadzonym przez zw. młodzieży wiejskiej. 
Inspektorowie szkolni mają .poleceńie oto- 
czyć specjalną opiekę organizacje oświato- 
we młodzieży wiejskiej i udziełać zezwoleń 
na korzystanie z lokali szkolnych na cele 
oświatowe. ' у 
, —* (0) Egzaminy dla eksternów. Kurator 
jum, kręgu szkolnego wileńskiego ogłasza, 

GRKEBIEBREERE W RETRO TRE 
у 

WILNO. Z powodu ciężkiej straty, jaką 
poniosło piśmiennictwo i społeczeństwo pol- 
skie przez zgon śp. Czesława, Jankowskiego, 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w. Wil 
mie zasyła wyrazy szczerego Źalu i współ- ©zucia Rodzinie i Redakcji „Słowo”, którego zmarły był tak niestrudzonym współpra- 
<«awnikiem. 

Towarzystwo masze tem żywiej odczuwa 
bolesną stratę, że Zmarły przed dwudziestu 
trzema laty byt jednym z tych, którzy To- warzystwo nasze powoływali do życia, pod- 

piaując odezwę z dn. 15(2) października 
1906 r., inicjującą powstanie Towarzystwa, 
a następnie bez przerwy aż do zgonu był je- 
go członkiem, sprawy jego żywo biorącym 
do serca. 2 

J Cześć Jego pamięci" 
T-wo Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

. KRAKÓW. Głęboko poruszeni zgonem 6 / 
nieodżałowanego śp. Czesława Jenkowskaggo Pia LOSE >> poety, patrioty kraju 
zasłużonego „współpracownika i redaktora Пь Antoci 
aaa Panów, w osobie którego całe na- { 2 Roemer. 

ie straczy SZAŁ: BRODNICAN DRWECA, Szle współczu- 
go rzecznika, Piza any S amiana Redak- Cie, wywiolanė šmiercią nieodžalowanego po- 
cji i Rodzinie najgorętsze wyrazy szczerego ety śp. Czesława Jankowskiego. | 

"_ współczucia i żali i Wasilewska. 
Stowarzyszenie Polaków Uchodźców 

z Kresów Wschodnich. 

KRAKÓW. Zdjęci ogromnym żalem z po- 

       у 

    

  

a 

^ KRAKÓW. Z doda zgonu nieodżałowa 
nej pamięci Czesława Jankowskiego, prze- 
syłamy Panóm wyrazy serdecznego współ- 

_ wodu zgonu śp. Czesława Jankowski R czucią, lt Z p. jego Re- j NZ” ; 
° факота „Зюма“ i wielkiegio аиіаіасг%а kre- PASI Drieunikarzy Krakowskich 

sowca przesyłamy Szan. Redakcpji. wyrazy Marjąa/ Skalski -- — prezes. 
głębokiego współczucia. 

Akadetnickie Koło Kresowie w Krakowie.     

  

„ Prócz tego nadesłali tisty z wyraza- 
mi: współczucia: redaktor  Baltische 

Przesyła z Inflant wyrazy żalu z po. Presse w Gdańsku p. Emil Ruecker о- wodu śmierci Czesłąwa Jankowskiego, nie. raz X) Michał Rutkowski. 
` 4 
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Rejesirecja rzemieślników oraz cechów | orga- Teafr Lufnia— „Powūdi“ 
mizacji rzemieślniczej 

rejestracja wszystkich istniejących na tere- 
nie włdjewództwa wileńskiego organizacyj i 
cechów rzemieślniczych. Praca (m będzie u- 
kończoną mniej więcej koło 1 listopada. W 
ten sposób zdobyte zostaną podstawowe ma 
terjały statystyczne, których brak ogromny 
odczuwa się obecnie w pracach lzby Rze- 
mieślniczej. (y) 

KA 
ż egzaminy dla eksternów z kursu sześciu 
klas gimnazjum państwowego w terminie je- 

Si ;m roku bieżącego rozpoczną się w, dn. 
23 października w gimnazjum im. Zygmunta 

  

  

    

  

23 
AGE wi Wilnie pod przewodnictwem dy- 
rektora p. ]. Żelskiego. Podania o dopusz- 
czenie do egzaminów składać należy na ręce 
przewodniczącego komisji do dnia 19 paź- 
dziernika. Do podania dołączyć należy me- 
trykę urodzenia, świadectwo moralności, 0- 
statnie świadectwo szkolne, dwie fotografje, 
własnoręcznie pisany życiorys, oraz taksę 
egzaminacyjną w kwocie 30 zł. W podaniu 
należy zaznaczyć typ, według którego kandy 
dat pragnie zdawać (humanistyczny, ma- 
tematyczno - przyrodniczy). O informacje w 
sprawach związanych z egzaminami, zwra- 
cać się należy wyłącznie do przewodniczące- 
go komisji. 

AKADEMICKA. 

— Zarząd chóru akademickiego = USB. 
zawiadamia swych członków i życzących za- 
pisać się do chóru, że najbliższa próba od 
będzie się w „Ognisku* akadem. (Wielka 24) 
Tamże zostanie ustalony normalny rozkład 
prób. 

Zarząd Chóru Akad. USB. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wal 
ne doroczne zebranie Towarzystwa Przyja- 

ciół Nauk w Wilnie odbędzie się w gmachu 

własnym T-wa, ul. Lelewela 8, we środę 23 
bm. o godzinie 7 wiecz. Zarząd T-wa prosi 
uprzejmie członków o przybycie; osobne za- 
proszenia nie będą rozsyłane. Przybyli człon 
kowie będą mieli sposobność zwiedzenia u- 
porządkowanych prowizorycznie zbiorów 
T-wa, wśród których znajdzie się wiele no- 
wych cennych okazów, jak również obej- 
rzenie świeżo dokonanych w gmachu inwe- 

stycyj. a: 
° — Zebranie sekcji kół. gospodyń «wiej- 

skich. Dnia 27 b.m. wileńskie towarzystwo 
organizacyj i kółek rolniczych zwołuje orga- 
nizacyjne zebranie sekcji kół gospodyń wiej- 
skich i prosi panie interesujące się tą sprawą 
o liczne przybycie na zebranie o godz. 11 
do Związku Ziemian, Wilno, Zawalna 9. 

KOMUNIKATY 
— Izba Przemysłowa - Handlowa w Wil- 

nie komunikuje, że istnieją możliwości wy: 
wozu do Włoch polskich wędlin, kielbas i 
innych wyrobów wędliniarskich mie ulegają - 
cych szybkiemu zepsuciu jak np. wędlina li- 
tewska, kiełbasa krakowska, myśliwska, ba- 
lerony i t.p. 

Zainteresowane firmy winny zgłosić się 
do Izby Przemysłowo - Handlowej w Wiłnie 
Trocka 3 w Sprawie informacyj bardziej 
szczegółowych. 

— 76-ta Środa Literacka odbędzie się dn. 
16 bm. o godz. 8 wiecz. w nowej siedzibie 
Związku Literatów, Ostrobramska 9 (wejś- 
cie przez bramę, w głębi dziedzińca, I pię: 
tro). 

Temat i prelegenta podamy jutro. 
Na 7T-tej Środzie Związek gościć będzie 

ina, autora „Lilij”, 
su Panny* i in. 
zwyczajnych i 

apatyków (na których mo- 
żna zapis) się przy kasie) bezpłatn e. 
Pozatem wstęp mają tylko goście wprowa- 
dzeni przez członków. 

— Posiedzenie Wil. Tow. Lekarskiego 
odbędzie się we środę dn. 16 października 
rb. w lokału własnym (Zamkowa 24) z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) pokazy chorych, 3) prof. dr. 
Januszkiewicz: Na czem opieramy rozpo- 
znawanie choroby nadciśnienia?, 4) dr. Wir- 
szubski: Z kazuistyki schorzeń móżdżku, 5) 
koreferat do referatu dr. Wirszubskiego dr. 
J. Hurynowicz. 

RÓŻNE 
— (e) Cudzoziemcy a loterja państwowa 

Wobec stwierdzenia, że zachodzą często wy 
padki zakupywania przez cudzoziemców bi- 
letów loterpji państwowej, odnośne władze 
wydały zakaz sprzedaży i wysyłania tym o- 
sobom jeśli zamieszkują po za granicami 
Połski wszelkich biletów loteryj, urządza- 
nych przez państwo. 

—,(y) Ze zjazdu delegatów T-wa do 
walki z alkoholizmem na terenie dyrekcji ko- 
lejowej. W niedzielę adbył się w Ognisku 
kolejówem doroczny zjazd delegatów Towa- 
rzystwa walki z alkoholizmem, działającego 
na terenie Wil. Dyr. Kolejowej. 

. Tematem obrad była sprawa połączenia 
się dwuch organizacyj, a mianowicie: Wiń. 
Twa Walki z Alkoholizmem i Lwowskie- 
go „Polski Związek przeciwników alkoholu". 

Trzyletnia działalność obu organizacyj 
wykazała niezbędność unifikacji 'dla dobra 
sprawy przy rozszerzeniu pracy na teren ca- 

tej Polski. 
Prezes wileńskiego T-wa dr. Wińcz złożył 

sprawozdanie ze zjazdu delegatów na I zjazd 
delegatów związku lwowskiego, dia którym 
reprezentował wileńskie T-wo. Wówćżas już 
uchwalono połączenie się w jedną orgańiza- 
cję z siedzibą w Warszawie. Zadaniem % 
tonionego wówczas Zarządu głównego jóst 
tworzenie lokalnych organizacyj przy po: 
szczególnych dyrekcjach. Posiedzenia zarzą - 
du głównego odbędą się 26, 27 bm. w War- 
szawóe. 8 ; 

„Po zakończeńńśi obrad uczestnicy zjazdu 
zwiedził przychodnię lekafską kolejową na 
st. Wilno śdzie obejrzeli zapoczątkowane 
przez rejońówego lekarza dr. Borysewicza 
muzeum prze alkoholówe. Następnie żwie 
dzono przychódnię Wil. Tow. „Mens“, po- 
wstałego z inicjatywy próż Władyczko. Nie- 
duży lecz schłudnie urządzony lokal składa 
się z poczekalni | dwuch gabinetów do za. 
biegów lekarskich. 

Prof. Władyczko udzielił zwiedzającym 
wyjaśnień dotyczących zabiegów i dalszej 
opieki za pomocą wykwalifikowanych wywia 
dowczyń. 
Korzystając z okazji ticzestnity zjazdu 

zaznajomili się z przychodnią przeciwgrużli- 
czną powstałą też z inicjatywy prof. Włady- 
czko, a prowadzone od szeregi lat przez dr. S ооа ак ydwie zwiedzone przychodnie wywar- 
ły na obecnych jaknajlepsze ważenia 

= a) Ludność prosi o podjęcie 
A z plagą wilków. Ostatnio w ca- 
tym „szeregu miejscowości ma terenie 
powiatu wileńsko - trockiego, a szcze- 
gólnie koło wsi: Sorok Tatary, Skorbu 
ciany i Pogiry pojawiły się liczne stada 
wilków, które stałemi napadami na trzo 
dę chlewną wyrządzają ludności wiel- 
kie straty. W związku z tem tamtejsi 
mieszkańcy zwrócili się do władz sta- 
rościńskich z prosbą o zarządzenie 0- 
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Bergera. 
Aby ta sztuka była znośną, mu- 

szą aktorzy grać na przeżywaniu, 
przynajmniej podobnie jak grał Bar- 
cewicz na skrzypcach. Etiudy, które 
słyszymy co rana w rozmaitych do- 
mach jako ćwiczenia z temperamen- 
tem wydzwaniane, nie przyczyniają 
się do adoracji tych etiud. 

Może ci ludzie w barze są ciekawi, 
ale do tego trzeba całej maestrii 
przeżywania. Skazani na Śmierć czy- 
nią skruchę. Tygrys zamieni się w 
naszych ocząch na bobra, kuna na 
słowika a lubieżna hyena centkowana 
na biedronkę i siedmiopunktowe ja- 
gnię. Sztuka jest tak zbudowaną, że 
inetamorfozy wszystkie na końcu w 
odwrotnym kierunku przebiegają, to 
znaczy, że z płaczącego bobra znowu 
tygrys wystaje, ze Śpiewającego sło- 
wika kuna, która ciska się na szyję 
aby przegryźć tętnicę i jagnię, które 
odzyskuje plamy czy cienie złowiesz- 
cze. W każdym razie woda i powódź 
są fikcją, grają rolę deus ex machina. 
Przyznam się, że Bergera uratować 
mógłby genialny Jaracz lub Stępowski, 
bo sztuka jest banalaą i moralnie do 
końca sztamnową, 

Adwokat O* Noil powinien raczej 
nazywać się kapłanem Metodystów. 
Widać Odrazu, że sztuka na sposób 
amerykański zrobiona ma być propa- 
gandą dla Cioci Imci, Widz, przy 
prawdzi: bijącej za sceny może i 
uroniłby jakąś łezkę i lekko się po- 
prawił. Może nawet tę poprawę wy- 
niósł ze sobą jak uzdrawiający bal- 
sam z teatru na Zawsze. 

Nie mogę się obyć, bez jednej 
uwagi aktorskiej, kióra dotyczy całego 
zespołu. Ot—osoby komedji, Dowie- 
dziawszy się, że za chwilę zginą, 
wstają ma: równe nogi i zaczynają 
krzyczeć. Rozumiem, że jeden może 
ryknąć, ałe aby wszyscy tak ryczeli, 
to jest wielką pomyłką w stosunku 
do sztuki i natury. Wyobraźmy sobie 
rozmaitych ludzi, rozmaite tempera- 
menty ł usposobienia i nagle krzyk 

ukochany i nieodźałowany OJCIEC, 

długoletni członek Wileńskiego 

15 października o godzinie 1-ej. 

O czem zawiadamia 

ale inny ręce załamywał. Jeszcze inny 
stanie jak słup soli i będzie może 
taki, który siądzie w kącie albo klęk- 
nie. Wśród wielkiej gromady może 
będzie drugi, który ryknie. Ale wy- 
kluczoną jest rzeczą, aby każdy pa- 
sażer tonącego okrętu zupełnie po- 
dobnie, i identycznie, jeden naśladując 
drugiego ryczał. U Szekspira w Bu- 
rzy jest scena na początku, kiedy 
ckręt idzie na dno. Genjalny poeta 
wsadził rozbitkom rozmaite słowa, 
krzyki, zaklęcia. Każdy w obliczu 
Śmierci niekłamaną swoją naturę ob- 
jawia czy zdradza. Jest takim, jakim 
jest, jakim go natura stworzyła. W 
każdym razie u Bergera w Powodzi 
jest coś podobnego. Bar ma się za- 
mienić w podwodny cmentarz, a goš- 
cie-pasażerowie w cienie topielców. 
Nie może być mowy, aby naturalne 
prawa mogły być zawieszone nad tą 
gromadką. Tłum ma także przeżywa- 
nie zbiorowe, które reżyserowi należy 
dobyć i jeśli kto, to reżyser jest obo- 
wiązany kontrolować aby nie nastąpi- 
ło zbyt tanie szablonowe reagowanie 

na okręcie: „okręt tonie!" Zobaczy: zespołu. 
my wtedy, że jeden będzie krzyczał, M. Limanowski. 

+ Tie PER TATENA ATS CARRY KBD RZN OOOO STIKLO ISS 

Syn Antoniego Rysia zabójcą małż Goiowskich 
JEDEN Z ZABÓJCÓW PODCZAS OBŁAWY ZASTRZELONY. 

Przed miesiącem podaliśmy wiado- obławę na terenie pow. Święciańskiego 
mość o tajemniczym morderstwie, ja- i ujęto obu morderców poszlakowanych 
kie ujawniono w okolicy Święcian. O- jednocześnie o napad rabunkowy na 
fiarą morderstwa padli małżonkowie Sznejdera i Kramnika na trakcie Świę- 
Gatowscy, ludzie niezamożni. Okolicz- ciany — Hoduciszki. 
ność ta utrudniła śledztwo gdyż przy* Badani przyznali się do zamordo- 
puszczano, że tłem zbrodni musiała wania Gatowskich oraz oświadczyli, że 
być jakaś waśń, a nie chęć rabuńku. trzecim wspólnikiem tej zbrodni był 
Wyyjaśniło się jednak, że ostatnio Ga- niejakt „Żorżik”, ukrywający się od ro 
towiscy posiadali pewną sumę, któ ku u Rysia. Witkowski przyznał się 
rej po zamordowaniu ich nie znaleziono także do napadu na Sznajdera i Kram 
To przyczyniło się do wykrycia spraw nika, którego dokonał wspólnie z wy- 
CÓW. mienionym „Žoržikiem“. Komendant 

Policja zarządziła ścisłą obserwację Policji Państwowej pow. Święciańskie" 
wśród: mieszkańców najbliższych oko- go w gm. hoduciszskiej we wsi Kocka- 
lic, aby skontrolować, czy kto z nich ny urządził dnia 14 bm. obławę w celu 
mie żyje nad stan wydając pieniądze zatrzymania Żorżika. W czasie obławy 
w sposób zwracający uwagę. „Żorżik* został zastrzelony. 

Tą drogą udało się wpaść na trop Osaczony przez policję ostrzeliwał 
zbrodniarzy. Okazali się nimi niejaki sie i jedną z kul zranił posterunkowe- 
Feliks Witkowski i syn głównego mor- go Pawlaka. 
dercy i koniokrada, najgłówniejszego Twierdzenie, że jabłko niedaleko 
bodaj z bandytów kresowych — An- pada od jabłoni znalazło potwierdze- 
toniego Rysia, Jan Ryś. nie w ujawnieniu zbrodni Rysia junjo* 

W noc na 14 bm. zorganizowano ra. (y). 
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bław wskazując, że legowiska ich znaj WYPADKI : KRADZIEŻE. 
аща się w górach ponarskich i puszczy — (c) Okradli, czy nie okradli? Gedal 
Rudnickiej. Fejn (Kwaszelna 13) powiadomił policję że 

—Zarząd Katolickiego Zw. Polek składa ze sklepu Stefana Mokrzeckiego mieszczące 
serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Paniom 89. się przy ukicy Zawalnej 39, dzieržawione- 

i uprzejmym firmom za ofiarowanie fantów i go przez niego, skradziono różnych wódsk 
czynny udział w loterji. Zarząd też serde- na ogólną sumę 1400 zł. Pad twierdzi że 
cznie dziękuje Panom dyrektońom firm Ele- Fajn kradzież symuluje co trafia mu się już 
ktrolux i Filtr za uprzejmość i bezintereso- DO raz drugi. 
wnie udzielenie w lokalu w dniach 5 i 6 bm. — (c) Gdzie był policjant? Z budki z 
na fantową loterję naszego związku. wodą sodową Hindy Krysi Ba? się 

przy ulicy Mickiewicza 15 (niedaleko stoi 
TEATR I MUZYKA aż PORA) p.p.) po uprzednim wyr- 

— Teatr miejski ma Pohulance. Dziś i waniu skobla skradziono różnych słodyczy 
jutro w dalszym ciągu grane będzie arcy- na 300 zł. 
dzieło Gogola „Rewiżor* z Al. Zelwerowi- (c) Skradziony Szal poznała fi 
czeń w noli Horodniczego. Przedstawien siadce. W miesiącu lipcu Stefanji Zangletó- 
to żdobywa sobie €oraz szersze koło zwo- wej (Krzywe Koło 14) w lesie na Belmon- 
letitiików. . # cie skradziono szal wełniany. Dopiero teraz 

W próbach pod ośóbista reżyserją A. Zańiglerowa przechodząc ulicą Zarzeczną za- 
ZelwerOwicza najnowsza Komedja Orzymały ttważyła (ten Szal na nieznajomej kobiecie, 
Siedleckiego „Mam do wzięcia”. fak, potem okazało się Jadwidze S. zamiesz- 

, — Teatr miejski Lutnia. Dziś o godz. 8 kałej przy ulicy Krzywe Koło. Szal został 
wiecz. V sale Jews stołecznej, któ- zwrócony właścicielce, 
śą na obli poł występach niezmier- 3 ę 
nie, się RADA ZIARAĆ: I ais publicz. 7, (y) Šmiala kradzież w pociągu. Nocą 
ności i prasy. Wybitni śrtyści z Miłą Kamiń- 7 pociągu towarowego Nr. 371 zdążającego 
ską, M. Korską, S. Betćhierową, K. Hanu- Z Wilna do Lidy na 23 kim. od Wilna nie- 
szem, Ś. Belskim i Piotrovśskim na czele zbie Znani sprawcy skradli 2 skrzynie machorki 
rają zśsłużone oklaski. Początek o godz. 8 i | materać. Tego samego dnia odnaleziono 
wiecz. w krzakach koło toru kolejowego 1 skrzynię 

Jutro w dalszym ciągu seńsacyjńa „Po. Machorki. Straty wyrządzone tą kradzieżą 
wodž“ w sežyserji J. Waldena. „| ‚ , Wyhoszą 500 zł. 

W próbach lekka komedja Fiers'a i Cio. — (y) Likwidacja szajki złodziej- 
isseta „Poviirot“. | i ‚„ skiej. Przed kilku dniami policj. — Występy Malickiej i Węgierkó. Jak wyj” : O: 
było do przewódzeńia zapowiedziane wystę: Wil. Trockiego wykryła na terenie gm. 
py, Malickiej i Wggierko wywołały ogiómne Olkienickiej bandę rzezimieszków, skła 

spmedaje Gia na czwartek i pet WŁ owiana PO JadanENi ŻE. SŁaji i 5 S ven ka е r a 
žacego tygodnia. Wieczory te wypełni świe- pasi od 22 sierp Ej do 25 WE 
tna, pełna poezji kómiedja Nic odemiego " . dokonała 10 kradzieży mieszkanio- 
„Świt, dzień i пос“. į wyk z włamaniem z tego 7 na terenie 
EE e m ai gm. olkienickiej, zaś 3 na terenie gm. 

cą sobotę dane będzie jedno tyfko przedsta. Inickiej na i 
wienie szkolne 1 Tedis miej kin Lutnia. pe I. D szajki by i Antoni 
Odegrany zostanie po raz ostatni w sezonie UŽŪAWINis z Ogrodnik, gm. olkienickiej 
„Wielki człowiek do małych interesów" z złod: recydywista, który przed 2 
A. Zelwerowiczem w roli główńiej. miesiącami był zwolniony z więzienia. 

CO GRAJĄ W KINACH? Użdawinis przyznał się do popełnienia 

  

   
   
    

   

   

      
    

  

wzmiankowanych wyżej kradzieży i 
Hollywood — Kobieta w plomieniach. _ wydał swoich wspólników, m. in. 5 
'Lux — Żółty paszport. „ Użdawinisów, Józefa, Aleksandra, A- 
WE A Raki dolfa, Macieja f Franciszka oraz Józe- 
Piccadilly — uczciwej kt fa Staszewskiegó. Zostali oni przekaza Goigota j kobiety, Ia 5 5 p zakończenie. ‚ ni śledczym władzom sądowym. 

_ Eden — Szajka handlarzy żywym ю- „, — (ec) Wypadki za niedzielę. Za ubiegłą 
ret S dobę zanotowano w Wilnie 119 wypadków. ! 105 — Ostatni romans. a Z tego było kradzieży 17 (10 wykryto), za- Kino miejskie — Marynarz słodkich wód. kłóceń spokoju 32, administracyjnych 54. 

  

„ Wyprowadzenie zwłok odbędzie się DZIŚ o godz. 1-ej p.p. z miesz- 
kania D-ra Szyrwindta przy ul. Wielkiej 19. 

Wileńskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 

Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł „w wieku lat 75 nasz 
DZIADEK i BRAT 

Gustaw SZYRWINDT 
В, (Aptekarz) 

O czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 
RODZINA 

  

P. 

Gustaw SZYRWINDT 
Towarzystwa  Farmaceutecznego į 

właściciel apteki w Wilnie zmąśł w dniu 14 października, 
Eksportacją zwłok z domy żałoby, Wielka 19, odbędzie się w dniu 

bist do Redakcji 
Przeglądając dziś Nr. Słowa z dn. 

10 października, zauważyłem że w 
sprawozdaniu o przyjęciu gości wę. 
gierskich w Klubie Szlacheckim opu. 
szczono wskutek niedopatrzenia dru. 
gą część mojej mowy, w której po 
charakterystyce Batorego i jego idei 
przeszedłem do Węgier współczes: 
nych. Zakończenie to dołączam z 
prośbą o wydrukowanie. 

„Stefan Batory, dążąc do zniszcze- 
nia potęgi tureckiej przewidział grozę 
niebezpieczeństwa moskiewskiego i 
zrozumiał, że droga do Monstanty- 
nopola prowadzi przez Moskwę, Po- 
stanowił przeto zacząć od pokonania 
Moskwy nie w niemożliwym celu jej 
zniszczenia, ale jej własnego dobra, 
dla zbliżenia z Chrześcijaństwem Za- 
chodniem i Polską i przekształcenia 
jej z nieprzyjaciela w cennego sprzy- 
mierzeńca, czyli w imię wielkiej idei, 
którą miał w przyszłości objąć w 
spadku po nim wielki hetman  Żół- 
kiewski, 

Prorocza intuicja Batorego dziś się 
spełniła. Bolszewicka Moskwa grozi 
światu. W r. 1919 bolszewizm opano- 
wał był Węgry, droga do Europy sta- 
ła przed nim otworem, dosięgał Au- 
strji, podawał rękę Bawarji Kurta 
Elsnera. Ale po trzech miesiącach 
walki zdołaliście wewnętrznego wroga 
waszego zmiażdżyć ostatecznie, Wa 
sze przywiązanie do wiary Chrystuso- 
sowej i do wspaniałych tradycyj prze- 
szłości uosobionych w kulcie korony 
św. Stefana były tym murem z grani- 
tu, o który rozbiła się nawała bolsze- 
wicka“. . 

„My, Polacy, mamy wrodzoną 
sympatję do Węgier. Oczywiście, nie 
zawsze jest ona jednakowo żywą i 
wyznaję, że obudziła się ona we 
mnie i ogarnęła właśnie w r. 1919 
pod wrażeniem waszych bohaterskich 
zapasów z bolszewizmem, a w prze- 
dedniu wejścia hord czerwonych na 
ojczyznę moją. Zrozumiałem, że ma- 
jąc tych samych nieprzyjaciół, te sa- 
me mamy interesy i że położenie na- 
sze tak polityczne jak moralne naka- 
zuje nam  jaknajsilniejszy sojusz z 
Węgrami. Odtąd myśl tę szerzę w 
miarę sił moich. Myśl tę samą słysza: 
łem kilkakrotnie z ust regenta Węgier 
na audjencjach, które mi był łaskaw 

. udzielić,—a wypowiedzianą z tą wła- 
Ściwą jem., a tak czarującą energją 
i zapałem. 

Wznoszę toast na cześć Jego Wy- 
sokości regenta Węgier i stróża koro- 
ny Św. Stefana, admirała Mikołaja 
Horthy". : 

« Marjan Zdziechowski. 

  

O pewnej uchwale Rady 
Miejskiej 

Nasza wileńska Rada Miajska na 
ostatniem swem posiedzeniu uchwaliła, 
prawie że jednogłośnie, wprowadzenie 
kar na abonentów elektrowni miej- 
skiej opieszale opłacających rachunki 
za prąd. 

Postanowiono, że miasto doliczać 
będzie do rachunków nieopłaconych 
w terminie po 2 proceuta w stosunku 
miesięcznym, czyli 24 proc. w stosun: 
ku rocznym. 

Na marginesie tej 
słów kilka napisać, 

Jest ona, zdaniem mojem, czem 
wogóle niesłychanem. 

Dlaczego? 
Zaraż służę wyjaśriieniami, 
Otóż po pierwsze: elektrownia wi: leńska jest jednem z przedsiębiorstw wileńskic ‚ ргасшасет w ogrom- 

nie pomyślnych warunkach, bowiem 
bezkonkurencyjnie. Fakt zmenopoli- 
zowania przez przedsiębiorstwo miej- 
skie tak ważnej dziedziny jak zasila- 
nia dwustotysięcznego miasta w prąd 
elektryczny, aż nadto dobitnie Świad- 
czy O pomyślności warunków pracy 
elektrowni. 

Po drugie: elektrownia miejska 
rozporządza tak poważną klauzulą 
wobec swych klijentów, jak nieogra- 
niczona, a całkiem zrozumiała, mo- 
żliwość oozbawiania prądu swych 
opieszałych w .płaceniu, klijentów. 
Jest to, zdaje się, bardzo radykalny 
sposób zmuszania ludzi do płacenia 
w terminach należności miasta. 

Po trzecie: Zaznaczyłem wyżej, że 
elektrownia miejska jest przedsi 
biorstwem, Pytam teraz, jakie Przed: 
siębiorstwo w stosunku do swych | 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej) 

uchwały pragnę 

$ 
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klijentów może stosować kary za nie 
terminowe płacenie przez nich rachun- 
ków, wtedy gdy te rachunki wynikają 
z normalaych stosunków handlowych? 

Maksymalna stopa  prosentowa, 
której pobieranie dozwolone jest w 
Państwie Polskiem, wynosi 13 proc. 
rocznie. 

Rada Miejska uchwaliła pobierać 
24 proc. Stoi to w sprzeczności z 
przepisami władz, które takie opro- 

centowanie kwaliiikują, jako lichwę. 
Uchwała naszej Rady Miejskiej 

stanowi oczywiście tylko pium de- 
siderium municypalności wileńskiej, 

Kazda uchwała Rady Miejskiej 
mcże być zakwestjonowana „przez 
włądze nadzorcze t.j. Urząd Woje- 
wódzki. 

Miejmy nadzieję, że w danym wy- 
padku wprowadzenie inowacji w sto- 
sunkach między elektrownią miejską, 
a obywatelami m. Wilna, korzystają- 
cymi z jej prądu placet województwa 
nie uzyska. 

Kioś przecież musi normować za- 
nędy Magistratu na kieszenie miesz: 
kańców miast . 

Kim. 

% SĄDÓW 
Co się odwlecze... 

B. przodownik policji, pełniący swego 
czasu obowiązki sekretarza komendy po- 
wiatowej w Głębokiem stanął przed Sądem 
oskarżony o b. brzydkie przestępstwo. Za- 

"rzucano mu mianowicie, że prowadząc księ- 
gi kasy samopomocy przywłaszczył sobie 

- Składki wpłacane przez członków (w sumie 
- ogólnej 409 zł. 74 gr.) i dla zamaskowania 
tego popełnił fałszerstwo. 

Stawiony przed Sąde : oświądczył, że 
w czasie kiedy ujawniono niedobór w kasie 
nie było go w Głębokiem. Był wówczas w 
Warszawie na kursach i włądze śledcze nie 
zawezwaly go (dla udzielenia wyjaśnień. 
Przypuszczą więc, że niedobór mógł posvstać 
w czasie kiedy już nie prowadził kasy sa- 
mopomocy. 

Sąd znalazł się w trudnej sytuacji, gdyż 
rzeczywiście, trudno było zdecydować się 
ukarać oskarżonego w podobnych warun- 
kach i wyniósł wyrok uniewiniający. 

Obronę wnosił mec. Engel. (y) 

ROOM | LBS 

4 Oszezginošė tworzy bogaciuo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
j firmy „BOCAA” K. DAJONA 

Tanie, praktyczne długotrwałe 
dachy 

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

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
| Kika BAKA, a 

н 

i RADJO 

Wtorek ,15 paždziernika 1929 r. 

11.55—12.05., Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 
i hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.05—13.10* Poranek muzyki popularnej. 
13.10—13.20: Transmisja z Warsz. komuni- 
kat meteorologiczny. 16.35 — 16.55: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 16,55-17,05: Komunikat organi- 
zzcyj społecznych. 17.05 — 18,15: „O Pani 
dla pani* wygłosi Zula  Minkiewiczówna. 
17.25—17.45: „Wolna trybuna* — aktualne 
dyskusje radjosłuchaczy przed mikrofonem. 
17.45 — 18,45: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert. 18.45 — 19,10: „Wrażenia z italji* II 
odczyt wygł. Walerja Horoszkiewicz6wna 
19.10: Program ną dzień 
Sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
19.20: Transm. z Katowic: Opera „Legenda 
Baltyku“, poczem komunikaty z Warszawy. 
23,00: Godzina ciszy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 października 1929 r 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgia 124,48,5; 124,79,5 124,17,5 

Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 358,92 359,82 — 358,02 
Londyn 43,41, 43,52, 43,30 

Nowy-York 8,90 8,92 8,83 
Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 
Paryż 34,03 35,11,5 34,94 

Praga 26,39,5 26,46, 26,33, 

Szwajcarja 172 43, 172,86, 172,00 
Bukareszt 5.3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,25, 239,85 238,65 

Wiedeń 125,32 125,63, 125,01 

Węgry 155,57 155,97 155,17 
Włochy 46,69, 46,81, 46,58, 

Marka niemiecka 212,77, 

Gdańsk 173,05. ° 

Papiery procentowe: 

па 116.— Prem- Požyczka iw estęcył 
jowa dolarowa 62. proc. konwersyjna 
50,25. 6 proc.dolarowa 80,25 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25, 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln. obli- 
gacje B. Ciosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,35. 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie51. — 8 proc. Łodzi 58, . 5 proc. 
Siedlec 42,-. 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 85, 5 proc. 
Radomia 43 1 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 

Bank Polski 166,—. — Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50 Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 

‚ Cukier Cegielski 37,50. Mo- 
drzejów 20.75 Norblin100, Ostrowiec 84.30 
Starachowice 23.50 Zieleniewski 82,— 

- 80 Haberbusch 225—.Węgiel 66. Paro- 
wozy —, ._ Borkowski —. Spiess 135. 
Lilpop 28.50 Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Gaberbusch 220. Bank Hand- 
owy 116,50. 

  

KRAWIEC DAMSKI 

STĄNISŁAW WISNIEWSKI 
firm w Warszawie b. wsp. pierwszorzędnych 

HERSE, JANISZEWSKI i innych. 
Nagrodzony dyplomem pierwszej wyższej szkoły kroju 

w Warszawie. Pracownia płaszczy, kostjumów oraz futer. 
Wilno, Królewska 3. 
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UL. PONARSKA 55. TEL, 13 
W dniu 28 października r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 

Panów z nauką 5-cio 
ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką Ź i pół miesięczną. 
sekretarjat 

2 do 18 przy ut. Ponarskiej 55, tel. 13:30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dia 
samochodėw i ciag0wek rolniczych 

XI AMATORSKIEJ dla Pań i 
tygodniową i w grupie XLI 

Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 
codziennie Od g. 1 

OSTEN SMOLL. 

® 4 pogoni za widmem 
chwycił 

    

Delbury usiadł i się za 
głowę. 

— To znaczy, że on zwarjował! — 
jęknął z najwyższą rozpaczą. — O, Bo 
że, zwarjował! Hrabia Lazard jako 
wódz szajek złodziejskich? Jeden z 
najwybitniejszych dyplomatów w Lon 
dynie. Ależ to można oszaleć! Wszyscy 
go znają, żyje na oczach całego mia* 
sta, niema chwili, którąby ukrył przed 
ludźmi. Ależ gdyby on nawet chciał 
nie mógłby zająć się kradzieżą. Zbyt 
jest znany. On nie należy do siebie, od 
chwili obudzenia, aż do położenia się 
do łóżka. 

— Ale potem może robić co mu się 
podoba, — zauważył Irlandczyk. —A 
takie sprawy załatwia się zwykle wte- 
dy gdy „cały Londyn* śpi. 

Delbury ze zdziwieniem spojrzał 
na pomocnika. 
„— Więc pan wierzy „Widmu'? 
— Proszę przypomnieć sobie po* 

przednie listy... Stanowczo więcej wie- 
rzę Widmu, niż Lazardowi! Karta ta 
zdziwiła mnie nie mniej, niż wiadomość 
o udziale Layle'a. A przecież co do La- 
yle'a Widmo się nie myliła. Czemu 
więc nie mielibyśmy uwierzyć mu te- 
raz? Czy mamy jakieś podstawy, že- 
by mu nie wierzyć? Żadnych! Musimy 
pożegnać się ze wszelkiemi zgóry po- 
wziętemi teorjami. Pana zaślepia fakt, 
że za tym panem stoi jego rząd. 

— Dobrze, pomówimy o tem z sze 
fem, — mruknął Delbury. — Być mo- 
że, że pan ma rację, może ja się mylę, 
nie chcąc wierzyć oskarżeniom przeci- 
wko hrabiemu Lazardowi, oskarżeniu, 
opartem jedynie na anonimowej kartce, 
To wszystko robi na mnie wrażenie ol- 
brzymiej intrygi, której rezultatem bę* 
dzie nasza kompromitacja. 

Postanowili zaczekać z powzięciem 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

NORA 

Ńursy Kierowców samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnis 

   

-30. fan: 

kursów 

K
U
R
S
E
 
S
U
R
E
 
<
—
5
8
 
2
5
7
 

zółty 
   

   

decyzji na przyjście szeta. Po długiej 
konferencji wszyscy trzej powzięli de- 
cyzję,na mocy której Shoinesy miał się 
zająć śledzeniem hrabiego Lazarda. 

W laboratorjum przy Kinsvy, Val- 
mon Dan zdjął z uszu słuchawki i we- 
stchnął z ulgą. Dzięki Bogu zabłysnęło 
przed nim światło, ku któremu zdążał, 
a które było zwiastunem szczęśliwego 
końca żmudnego i niebezpiecznego za- 
dania. Chmury zaczęły rzednąć. Jeśli 
Scotland Yard zbierze starannie wiado- 
mości o Lazardzie i przekona się, że 
Widmo miała rację, Dan będzie mógł 
przyśpieszyć rozwiązanie. Dan w myśli 
widział siebie już wolnym od wszelkich 
zobowiązań i podejrzeń, zwyciężcą 
nad: światem zbrodniarzy! 

Spojrzał na skromne śniadanie, le- 
żące w kącie na stole i uśmiechnął się. 
Podczas tej doby, spędzonej w zamknię 
ciu, Dan przekonał się, że chociaż za* 
służył na sławę wielkiego wynalazcy, 
to jednak nie może dorównać najpro- 
stszej kucharce! 

— Valmonie, — zwrócił się głośnie 
do samego siebie, — dzisiaj zasłuży- 
łeś na rzetelne śniadanie. Dokoła twe- 
go domu mieści się mnóstwo małych 
restauracyjek, a wątpliwem jest, by 
wszędzie wyczekiwano na twe przyj- 
ście. Stanął przed lustrem i porówny* 
wał swoją twarz z drukowanemi wszę 
dzie fotografjami. Sława była dlań bar- 
dzo nie na rzkę. Ale pocieszał się, że 
na fotogratjach nie był tak bardzo po- 
dobny do siebie. Zresztą mógł nieco 
zmienić swój wygląd. 

Grzebieniem zaczesał włosy na czo 
ło: w gazetach był przedstawiony z 
włosami zaczesanemi w tył, z odkrytem 
czołem Twarz okalały nieduże bokobar 
dy. Po dwuch minutach nie miał już za- 
rostu. 

Po dokonaniu tych zabiegów toale- 
towych, spojrzał krytycznym wzrokiem 
do lustra. Nie, stanowczo, nie możnaby 
go było poznać teraz z lustra spogląda- 

następny > 

  

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisbarmonji 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i Кга= 
jowych instrumentów, tylko gwarantowanej 
jakości. 

GZA GAGT BAG BGGŁC POLS BRO BATA WWE KUBA! 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Urząd Skarbowy Podatków i 
Skarbowych na powiat wileńsko-trocki na 
zasadzie & 33 instrukcji o przymusowem 
ściąganiu państwowych podatków i opłat z 
dnia 17-V 1926 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu 
Nr. 15) i na podstawie U. P. C. 1030—1039 
podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 
28 października 1929 roku o godzinie 10 ra- 
no w lokalu Zakładów rzemystowych 
„Grzegorzewo“ w Grzegorzewie, gm. troch 
kiej odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej 
wymienionych ruchomości należących do 
Kureca Grzegorza celem pokrycia zaległości 
podatkiotwych : 
1. Tektura bromz. 1000 kig. oszac. na 450 zł. 

600 ‚ 2 bob 50m. w 250» 
3. „oC PARLODO 00 
4. i 0О „480, 6001, 
5 ” 10000 „ 9000 ,, 

Zajete przedmioty reitektanci mogą oglą 
dać w dniu 28 października 1929 roku o 
godz. 9—10 rana w zakładach przemysło- 
wych „Grzegorzewo“. 

: Naczelnik Urzędu (W. Jankowski). 
dnia 9-X 1929 r. | 

0—-IA--+091 
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Urząd skarbowy Podatków i Opłat Skar- 
bowych na powiat wileńsko-trocki na zasa- 
dzie $ 33 instrukcji o przymusowem ściąga 
niu państwowych podatków i opłat z dnia 
17-V 1926 r. (Dziennik Urz. Min. Skarbu 
Nr. 15) i na podstawie U.P.C. 1030—1039 
podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 
29 października 1929 roku o godzinie 10 ra- 
no w lokalu fabryki tektury Ć. Balberyskie- 
go w Nowej. Wilejce odbędzie się sprzedaż 
z licytacji niżej wymienionych ruchomości, 
należących do Balberyskiego Calela celem 
pokrycia zaległości podatkowych: 

1. Tektura| żółta 45000 kg. oszac. na 18000 zł. 
2: bronz. 30000 „12000 „ З R 1300 „ 

э› » ” 
» ” 2 

4. Umeblowanie pokoju stołowego składają- 
cego się: | stołu dużego dębowego mozsu- 
wanego, rzeźbionego o nogach toczonych, 4 
fotele Ž siedzeniami, obitemi  sk6- 
rą, I kredens duży o _ sześciu  szaf- 
kach i 2 szufladach z lustrem, 1  kre- 
dens mały dębowy 0-1 szafce i 2 szufladach 
z. lustrem, 1 gramofon szatkowy, stojący z 

T czeczotkowemi, osiZacowane na 2 Žas 
„Zajete przedmioty reflektanci mo; ogl dać w dniu 29 paždziernikai 1929 Ok ad godziny 9—10 rano w lokalu fabryki tektury 

C. Balberyski. 
Naczelnik Urzędu (W. Jankowski). 

dnia 9-X 1929 r. 

0—1A—€091 
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PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA B 
WOLNYCH MIESZKAŃ oa 1 do 6 B 
pokoi z kuchniami dla b. poważnych E 
reflektantów. ZGŁOSZENIA PRZEZ g 
WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ SĄ BEZ- 8 
PŁATNE. Ajencja „Polkres”, ul.'Kró- 4 
lewska 3, tel. 17-80. —0 

    

Wata do okien 
kolorowa i wałki 

W SKŁADZIE APTECZNYM 

J PRUŽANA 
ul. Mickiewicza 15 vis-a-vis Hot. George'a Egz'od 1890 r. 

Najtańsze ceny. — 
GRE WE: WMI CEF UŻY DW W (GK RY WY WD WW WY GW WIE SA RY REY UR? GW WY 
E UR MRURUDZARABĘWABUMAIE IAB MARA MOR KEK 

Firma egz. od 1874 r. 

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

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. * 
E Uakos 

  

   
la na niego zupelnie nowa twarz. 

Spiesznie zbiegł ze schodów. Win- 
da nie działała jeszcze, chłopca nie by- 
ło na dole, to też Dan wyszedł na ulicę 
nie zwracając na siebie niczyjej uwagi. 

Znalazłszy się na ulicy, westchnął 
głęboko z.ulgą. W domu znano go i 
podobieństwo jego do fotografji z ga- 
zet, mogło nagle kogoś uderzyć, to 
też wolał się im nie pokazywać i nie 
przypominać o swem istnieniu, licząc 
na to, że z pamięci nie zwrócą uwagi 
na to podobieństwo do lokatora do po* 
szukiwanego przez policję mordercy. 

Zwolna ruszył przed siebie. Ranek 
był piękny i ciepły: Ruch był o tej go- 
dzinie nie wielki. Kilka aut i wielka li- 
muzyna przebiegły wzdłuż Kinsvy. 

Nagle z za rogu wyj echało auto z 
patrolem policji. Siedziało w niem sze- 
ściu policjantów w cywilnych  ubra- 
niach. Na dachu auta stała oryginalna 
piramida ze stalowym  słupem wew- 
nątrz. Jeden z jadących trzymał przy 
ustach dziwnego kształtu trąbkę i krzy 
knął: 

— Mówi patrol K.... Hallo!.. Tu pa 
trol K. — wołał. — Kończymy trzeci 
objazd, wzdłuż Kinsvy. Narazie nic no- 
wego. 

— Patrzcie chłopcy! O tam, tam... 
ten człowiek па trotuarze! — zawo- 
łał jeden z kolegów, przerywając mó- 
wiącemu przez radio-telefon. 

Sześć par oczu zwróciło się w tę 
stronę w którą wskazywał, wpatrując 
się bacznie w idącego mężczyznę. 

Valmon Dan nie zorjentował się, że 
wkładając na głowę kapelusz przekreś- 
lił efekt zmienionego uczesania. 

Szedł naprzód, nie zdając sobie 
sprawy, że w tej chwili jest objektem 
obserwacji sześciu detektywów, jadą- 
cych dużem autem. 

Komendant patrolu pochwycił znów 
trąbkę i szeptem wydał rozkaz: 

— Zwolnić, jechać wolno! Bliżej 
do chodnika... Musimy spojrzeć zbliska 

Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

Opłat | 

     

  

Rino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 14 ao 18 października 1929 r. włącznie bęcą wyświetlane tilray: 

„Marynarz słodkich wód” 
Komecja w 8 aktach. W rolach głównych: „Człowiek bez k 
ERNEST TORRENCE Rzecz dzieje się współcześnie. Nad program: 1) „WiLEŃSKA STRAŻ 
OGNIOWA* w I akcie. 2) „KAWALER z GITARĄ* komedia w 
m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Ó ŚWICI 

uśmiechu" BUSTER KEATON i 

2 aktach. Kasa czynna od g. 3 
E. 

  

PREMJERA, 

KINO-TEATR 

„HiELIOS“ 
w potężnym dramacie 

  muzyczną ilustracja. 

Najpiękniejszy sukces ostatnich czasów I 

Ian Petrowicz 

Fiim ze śpiewem. Będą wykonane odpowiednie romanse. 

ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 
Najpopularniejszy 

erotycznym 

— Seansy © godz. 4, 6, 8i 10 m 15. 

  

_ Dzisi Rewelacyjny program. 
Najznakomitsza gwiažda ekranu 

KINO-TEATR 

„Ostatni Romans 
ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. Film wzruszsjącej treści! Przepych! Wystawa! — 

mężczyzna świata, bożyszcze kobiet 

86 (Adjutant jej książęcej 
mości). 

W rol. główn.: męczenz +, 
nica miłości Hr, AGNEŚ | 

Śpiewno - 

  

« 
— Na premjerę honorowe bilety nie ważne. 

ULGA CZECHOW | porywa,” czaruje, uwodzi w śwej najlepsze 
‚ L L jm kreacji jako ogarnięta namiętnościami w 

światowej produkcji 1929|30 r. podziwianą w Ameryce i Europie 

„HOLLYWODD* „„Hobiefa W piomieniach““ 
Mickiewicza 22. 

Pożyczki na spłaty miesięczne w cią- 
gu roku udziela, weksle swoich człon- 
ków dyskontuje oraz wkłady i drob- 
ne oszczędności przyjmuje płacąc do 
12 proc. rocznie SPOŁDZIELCZA 
KASĄ KREDYTOWA w Wilnie, ul. 
Dominikańska 17 gocz. 11—14, 0 
— — = 

——BOKTÓR 
R.ZBADUWIEŁ 
d6ur. wanaryczne, 
aydiiie, narządów 
sqoczowych, od 9 
—i, Gd $--8 wiecz. 

Eiekiroterapja 
(diatermja), 

Dom 

Handlowy 

    

4 LEKARZE В 

Br. POPILSKI 
6soroby skórze i we- 
«eryczne. Przyjmuje 
aś godz, 10 do li od 
3-—1 pop. W.Pohulan- 
ta 2, zóg Zawalnej 

  

Mam do sprzedania większą 
y ilość mniejszych i więk- 

szych folwarków © bardzo dobrej 
glebie w pow. lidzkim, oszmiańskim, 
święciańskim i wil. - trockim na 
barszo dogodnych waruakach, Zgł, 
Ajencja „Polkrės“ Wilno, Królew- 
ska 3, tel. 17-80, —0 

  

  

  

Kobiąta=l.ekarx 
WB. a 

Doktór-Medycyny Ai. dowie 

ŁUKIEWICZ | gyGznE, NARZĄ. 
choroby weneryczne, | DOW MOCZÓW. 
skórne i płiowe, ul.| gd IZ-2f Od :-4 
Mickiewicza 9, wejście | wł, Miekłewicza 24, 
z ul. Śniadeckich 1, tel. 277. 
przyjmuje od g. 1—2 ——— 
i od 5—7 p. p. 

  

DOKTOR 

nr. R. WoFSOR A.Blumawiez 
waneryczue, moczy Choroby weneryczne, 

    

  

 — 0 

płcicwe i skórne, - ul, skórne, i syfilis. Przye Racjonalnej Kosme- 
Wileńwka 7, tel. 1067, jęcie: Jad $—1 13-—7. 

  

potężny dramat kobiety zmysiowej opanowanej gorącą miłością stojącej na rozdrożu, 
mężem a kochankiem. Ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek o 
Dyrekcja łaskawie prosi Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. 

W. JANKOOSKII S-ka 
Magazyn konfekcji, obuwia, bielizny i wszelkiej galanterji 

Nadesziy ostatnie nowości 
Z powodu reorganizacji spółki ogłaszamy od 14-go b. m. 

Sprzedaż okazyjną cs: % 
Prosimy obejrzeć: nasze towary i przekonać się o naszych cenach 

  

Uwa Tal Suknie na zamówienie wykonywamy z własnych i powierzonych materjałów. 

e 

DOKTOR KOBIECĄ 

иииа РОЙ стч Р i | doskonali, odświeża. 
przyjmuje odg. 11-12 usuwa braki i skazy, 
1 ad 5—6. Choroby Regulacje i trwałe 
skórne, leczenie wło- przyciemnianie brwi. 
Sów, operacje kosme- Gabinet _ Kosmetyki 
tyczne i kosmetyka Leczniczej „CEDIB* 
lekarska. Wilno, Wi- J. _ Hryniewiczowej, 
leńska 33 m. i, — Vielka 18 m. 9, Przyj. 
z nnn Od @' 10—7. 
Doktor Medycyny s 1 

| M. Mienicki | BB 77a 
: Aėjunkt kliniki L LOGRALG B 
; skórno-syfii, Uni- 

AGT KERS NSO į wersytetu S. B. 

Pokój 
po powrocie wzno- 
wił przyjęcia. Wi- 

dla samotnej, z wy- 
godami, możną z 

leńska 34 m. 3. 

utrzymaniem. ; 

  

Przyjm. od godz. 

Zyg- 
+ 4 T po poł. 

muntowska 12 -1. -į 

Tai 4 HMM 8 POSADY J Мга я !_П_Ц 
ias нн zza ВЙ 

araz Ciabinet Kosme- OSZU uję | 
{усхпу usuwa zmar- młodej nauczycielki- 
szczki, piegi, w. „ la) do 8-m o letniego 

'upież, brodawki, ku-, Chlopca na wyjazd. 
tzajki, wypadanie wło- Dowiedzieć się: Zyg- 
„sów. Mickiewicza 46. muntowska 12—16, od 
. 6. 2, 2—4 po poł. — —{ 

Nauczycielka 
poszukuje posady do 
młodszych dzieci w 
mieście lub na wy- 

REKIN GEY jazd: Posiada muzykę. 
RAJEFAA UBS 'Dow. się w admin. 
Gabinet „Słowa* u p. Cz, M. 

Dyplomowana 
nauczycielka z Pary- 

  

Be kosmetyka KA 

tyki Leczniczej. 
IiE Wilno, Wilno, ża, udziela lekcji ję- Mickiewicza 31 m. 4. zyj. # i 

" Boktór.Hedygyny UL. WIEIKA 21, pro Kodiesa „kos Alena 1 neesi : (relet, 9213. Į serwuje, dOSkO- ceny dostępne, ul. W. A. BYMELGR zak nali, odświeża, usuwa pohulanka 36 m. 8. 
+horoby skėrnė, we- DOKTOR e skazy pda od godz. 5 po poł. -0 
seryczne moczo- ztuczne opalenie ce- mmm POP m 
ałciowe. Elektrotera- Iš, ISBN ry. Wypadanie wło- Wspólnik 
pia, słońce górskie, choroby weneryczne sów i łupież. p V 

Solluz. sytilis i skórne. lu.nowsze zdobycze ko- SPORTOWEGO. Do- Zamówienia 
te- smetyki racjonalnej. $ i 

Tatarskiej 9—2 15—8 leton 567. Przyjmuje Codziennie od g.10—8 ogłoszeń Ś. Jutana, Ruszczyc, Witoldowa 5Franciszka Salmano- 
-0 m. 4, tel. 11—72. — z wicza, unieważnia sie. 

diatermja. 
Mickiewicza 12, róg WILEŃSKA 3, 

W.Z.P. 43 0d Bdo liod5*08 

na tego człowieka w nieprzemakalnym 
płaszczu. Ten, ten, w zielonym płasz- 
czu... Patrzcie wszyscy, cóż o tem my- 
ślicie ? 

Auto szło wolno, zbliżając się do 
chodnika. Funkcjonarjusze Scotland 
Yardu wpatrywali się z natężeniem w 
rysy twarzywprzechodnia. Wszyscy by 
li głęboko wzruszeni i podnieceni. 

Rozległ się spokojny, wyraźny głos 
wzywający przez  teleton Scotland 
Yard. ` 

— Hallo, czy to to Scotland Yard? 
Tutaj patrol K. Proszę zanotować szyb 
ko raport. Na Kinsvy obserwujemy pe- 
wnego przechodnia, który przeszedł ko 
ło nas. Jedziemy za nim. Rażące podo- 
bieństwo do fotografji. Te same rysy, 
ta sama postać i wzrost. Niema pra- 
wie wątpliwości, że to ten sam czło- 
wiek. 

Wszyscy jadący zgodnie przyznali 
rację dowódcy: Nie było wątpliwości, 
że musiał ta być Dan. 

Samochód cicho i wolno sunął za 
idącym. 

— Niech mnie piorun tfzaśnie, je- 
Śli to nie jest Dan! — zawołał jeden z 
jadących. — Czyż może być mowa © 
pomyłce? Nawet płaszcz i kapelusz ten 
sam, co na fotografjach! 

— Naturalnie, że to Dan, — zdecy- 
dował drugi, — mógłbym się założyć 
o tysiąc funtów. Widziałem go już da- 
wniej. Miałem rozkaz ochraniać go 
podczas gdy pracował nad pewnym taj 
nym, a bardzo ważnym obstalunkiem 
rządowym. Ręczę, że to on. Poznaję 
nawet jego chód. 

Tymczasem ze Scotland Yardu od* 
powiadano. 

Wszyscy zamilkli, słuchając rozka* 
DIE 

— Hallo, patrol K.! Tutaj Scotland 
Yard... Trzeba przekonać się niezbicie, 
co do identyczności tego człowieka, 
dopiero potem można go aresztować. 
Jedźcie za nim i uważajcie, gdzie idzie. 

Naj- potrzebny do interesu 

wiedzieć się w biurze 

W Z. P. 43.ul. Niemiecka 4. 

Byč može wyszedt by się spotkač Z 
Tancim. W ostateczności możecie go 
zatrzymać i wybadać. Jeśli odpowiedzi 
nie będą zadawalniające, zatrzymacie 
go i przywieziecie tutaj. Proszę nas in- 
formować o dalszym przebiegu spra- 
wy. Pamiętajcie, że z lewej strony ma 
złotą koronkę. 

Auto sunęło dalej za Danem, jadą- 
cy z niem ludzie wpatrywali się chci- 
wie w każdy jego ruch. Dowódca ра- 
trolu szepnął rozkaz szoferowi: 

— Hallo, szofer. Muszę zobaczy je- 
go zęby, zatrzymajcie się i zapytajcie 
o drogę... na New Rent Rood. Musi coś 
powiedzieć, żebyśmy mogli zobaczyć 
czy ma złotą koronę na zębie. 

Za chwilę nad uchem Dana rozległ 
się uprzejmy głos. 

— Przepraszam pana... 
Dan obejrzał się i zobaczył szofe- 

ra, wychylającego się z auta i wolną 
ręką podnoszącego czapeczkę szofer- 
ską. 

    — Czy tędy droga na New Kent 
Rood? — brzmiało uprzejme pytanie. 

— Tak, tędy, — odpowiedział Dan 
wskazując ręką kierunek. — Prosto, 
prosto, przed siebie, dojedzie pan do 
mostu Waterioo, tam zuów prosto. 
Nie można zbłąć 

— No? — zapytał dowódca 
działu, gdy auto odjęchało od ci 
ka. 

— Tak, z lewej stęc 
raźnie złoty ząb. 

Wódz patrolu westchnął z ulgą; 
— Więc to Dan, niema wątpliwoś- 

ci! Doskonale! Udało się nam, jak nie 
można lepiej! t 

Teraz już się nam nie wymknie. 
Samochód wyprzedzi: nieco idące 

go. Teraz nie mógł ani zatrzymać się 
an' zawrócić, by nie zwrópić i 
bie uwagi. Wjechano więc w pierwszą 
przecznicę i szefr zaczął oglądać ni- 
by to uszkodzone koło. W naiężeniu 
czekano ukazania się Dana. 

  

    

      

  

od- 
ydinie 

    

1y w idač wy: 

   

  

Drukarnia „Wyslawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23.. 

Wilno, Wielka 42 

genach »itowo pigkich 

   

wybierającej między 
godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

Autobus 
z prawem kursowąnia 
w Wilnie. Zupełnie 
nowy. Z nowoczes- 
nym urządzeniem — 
sprzedam.  Mickiewi- 
cza 46 m. 12. — — 

nad Wilją, 
Dworek ziemia w-wy - 
sokiej kulturze, z ży- 
wym i martwym in- 
wentarzem, komplet- 
nie nowo zabudowa- 
ny. Nadaje się na let- 
nisko. Obszar 48 ha 
zaraz do sprzedania. 
Pośrednictwo wyklu- 

е 
el 1200 

czone. Dowiedzieć Pomocnicy _ się: ul. Białostocka 6 
BUCHALTERA, siłę m. 5, od g. 4—6 P. P- 
wykwalifikowaną z 
kilkuletnią praktyką 
poszukuje większa 
firma. Wymagane 
świadectwa i referen- | 
cje.  Zgłosiknia do 
administracji „Słowa* 
pod „D. S,* E 

WAWAWAW 
KUPKO 1 SPRZEDAĆ | 
AWWAWAW, (jegiogór" 

O SPRZEDANIA х : 
w pobliżu dworcą 3PYZedaje węgiel górn 

dwa domy murowane |S37cze _po starych | 
ze sklepem od ulicy i genach. Drzewo opa- 

Rz ZEE 
a 3.000 dolarów 

| sprzedamy s0- 
lidny dom drew- 
niany o 3 miesz- 
kaniach Z pięk- : 
nym ogrodem wa- | 

rzywnym 
Dom H-K. „Zachę- | 
ta* Mickiewicza 1, ! 

tel. 9-05. 

    

ю lowo rąbane. Mickie- murowano drewniany, |. 3 r ai 9% mieszkanińci, SR guma oh Około 400 sążni zić. 14-05. mi _ własnej, ód 
owocowy om nóż KE ' 

ПЛЫЁД'ПЧ 
Hipoteka wywołana. 

Wznowiona 

Szczegóły w sklepie 
Braci  Golębiowskich 

pracownia krawiecka 
sukien, płaszczy, futer 

Trocka 3. 

a 5.000 dolarów A 
1 przeróbek po ce- 
nach dostępnych, 

вла 

Ł sprzedamy fol- į 

Przyjmuje także do 

wark wpobiižu 
miasta i  kolei, 
Gorze >B205000A— LSL en, Sko- 

pówka 7 m. 8, 
WŁADYSŁAWA. 

rowany, O obsza- 

Kursa kroju, szycia 

rze 50 ha, gleba 
dobra, zabudowa- 

robót ręcznych i mo- 
dełowanie 

nia kompietne. In- 
wentarz żywy i 

В, Н „Zachęta” , H.-K. „Zacheta 5 Mickiewicza ъ $. Stofanowiczówn    
   

  

   
    

peso AGF UL Wielka 50, m. $ 
apisy codziennie, na 

Hartofie kursa dzienne i wie- 
od. CZOTowe. "0 
"2 LL IT 

wych w  ilościąch 
dowolnych z dostawą ZGUBY . 
na miejsce po cenie SEAN RZE 
1 gr. kilo dostarczą *Qygubioną książkę 
maj. wojskową wyd. 

« przez P. K. U.w 
Święcianach, na imię 

wyborowe sypkie, 
mian białych i różo- 

Wielka-Rzesza. 
proszę 

kierować: | Zygmunt 

Ale Dan się nie zjawił. Wynalazca 
wiedział doskonale o przedsięwziętych 
przez Scotland Yard krokach. Wiedział 
że patrole snują po całem mieście, po- 
szukując mniemanego mordercy. Zro- 
zuiniał więc odrazu, jakiego rodzaju 
było to auto, wiozące sześciu panów, 
przebranych w cywilne ubrania. Po“ 
dejrzenie jego wzbudziła zbyt uprzej- 
me pytanie Szoferą i zbyt badawcze 
spojrzenie sześciu par oczu wpatrzo” 
nych w jego usta. 

Rozmawiając z szoferem nie dał po 
znać po sobie, że poznał z kim ma do 
czynienia. Ale jasnem było, że go po- 
znano, że musiał się ukryć, by nie 
wpaść w ich ręce. 

Zaledwie samochód policyjny ukrył 
się za rogiem, Valmon Dan szybko 
zwrócił się w przeciwnym kierunku i 
zaczął biec co sił. Myśl jego pracowała. 
z wysiłkiem, nad pytaniem: 

— Co robić? 
Nie mógł przez chwilę znałeźć od- © 

powiedzi. Jeszcze kilka sekund a sa- x) 
mochód policyjny zjawi się znów za 
nim i zacznie gonić. Uciekać do domu? 
Ależ mogli go zobaczy, w chwili, gdy 
będzie wchodził, wtedy zginie wszyst- 
ko! 

W odległości stu kroków przed nin 
zatrzymało się auto przed sklepem z 0 | 
wocami. Drzwiczki otworzyły się i trzy. * 
pasażerowie wysiedli z auta. Dan gwizą | 
dnął i skinął ręką, Śpiesząc co sił ku ) 
zbawczemu atu. 

Szofer spojrzał na niego ze zdumie- 
niem: 

— Czy trzeba bardzo śpieszyć sir? 
Dan wsunął mu w rękę banknot fun 

towy i krzyknął: 
— Tak, tak, bardzo śpieszę! Czy 

żna pan Gryden, duży, szary dom przy: 
Hygatt? 

— Tak sir, zdaje się, że znam. 
— Pędźmy tam... złamcie maszynę 

bylebyśmy byli tam za pięć minut! 

   


