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P.P,S.-SOJNSZNICZKĄ ECHA STOLICY 7 74 KORDONÓW 
komunizmu 

Niezmiernie ciekawa i jeszcze bar- 

dziej—charakterystyczną jest ewolucja 

stosunku partji komunist. do działal 

ności PPS w Polsce. Jak wiadomo ko- 

munizm zapatruje się „oficjalnie“ na 

wszystkich mieńszewików, socjal - de- 

mokratów, socjal - rewolucjonistów i 

td. jako na odszczepieńców, zdrajców. 
sprawy robotniczej i czystego socjali* 

zimu, jako oportunistów idących w 0- 

gonie burżuazji. Piszę się wszak w ga* 

zetach komunistycznych, iż są to „а- 

jenci kapitalistycznega ustroju”. W. 
istocie, t. zn. w praktyce sprawa przed- 

stawia się zupełnie inaczej. 

Dotychczas PPS zwalczana była 
niezwykle intensywnie przez komunis- 

tów i nadal rzekomo walka ta ma być 
utrzymana w myśl teorji „Kominter 

mu. jednakże z bardzo ostrej polemi- 

ki jaka się ostatnio wywiązała pomię- 

dzy daiekiemi od życia konspiracyjne* 

go i aktywnego, teoretykami moskiew- 

skiemi, a „włastiu na miestach'* —ko” 

munistami polskiemi, pionerami komu- 

nistyczno - wywrotowego ruchu w Pol- 

sce, wynika, że ci, którzy stoją bliżej 
do życia, do całej opozycyjno - destru- 

kcyjnej akcji w Polsce, do ciemnych 

sił godzących prosto w serce i trwa- 

łość państwowości polskiej, — lepiej 

ocenili działalność PPS jako działał 

mość idącą na rękę tym właśnie czyn- 

nikom destrukcyjnym, zmierzającym 

do zniweczenia i wymazania z kart eur 
ropejskich granic niepodległej Polski. 

"Nastąpiła bowiem całkowita i djame- 
tralnie przeciwna do poprzedniego kur- 

su ewolucja stosunku komunistów do 

PPS. O ile dotychczas komuniści u* 

ważali PPS za stronnictwo dła siebie 

szkodliwe i niepożądane o tyle obecnie 

uważają go za pożyteczne i dla swych 

cełów dodatnią. 

K.P.P. t. zn. Komunistyczna Par- 
tja Polski, której podlega bezpośrednio 

Komunistyczna Partja Zachodniej Bia- 

łorusi (KPZB), szczególnie w osobach 

„„towarzyszy“ Waleckiego, Kostrzewy 

i Stefanowskiego, doszła zgodnie do 

przekonania, że PPS jest tą awangar- 

dą międzynarodowej rewolucji komuni 

stycznej, która przygotowuje grunt dla 

przyszłych władców Kominternu. PPS 
nie jest żadną konkurentką komunizmu 
ale przeciwnie jej pomocnikiem, płu* 
giem torującym drogę. W myśl tego 

„tow. Kostrzewa pisał w „Czerwonym 

Sztandarze“, że faszyzm zniszczyć mu- 

si wsze Iką legalną opozycję socjali- 

styczną, pozostawiając jako jedynego 

naturalnego przeciwnika komunistów 

nielegalnych. Rozumie się samo przez 

się, korzystających z tego gruntu, któ- 

"ry im przygotowali socjaliści. Znany 
polski komunista Walecki pisał już wy* 
raźniej, że rząd polski nigdy nie może 
być pewny PPS. Prowodyrzy PPS zda- 

niem Waleckiego są to ludzie, których 
rząd polski podczas wojny nie może ob 
darzač zaufaniem. 

Dowiadujemy się dalej, że komuni- 

ści przygotowywali wielki przewrót 
podczas wypadków majowych, usiłu* 
jąc wyzyskać sytuację dla pawszech- 
nej rewolucji. 

Plan ten jednak do skutku nie do- 
szedł, a to właśnie dlatego, że wów* 
czas, w r. 1926 nastąpił rozłam począt- 

kowy wewnątrz partji, na tle właśnie 
stosunku do PPS. by następnie w r. 

1928 skrystalizować się w płaszczyź- 

, nie jawnie dla PPS przychylnej. Do” 
szło w końcu do porozumiewania się w 
poszczególnych wypadkach i tworzenia 

wspólnego frontu komunistyczno - pe- 

„Apesowskiego, jak to miało naprzykład 
"miejsce w Piotrkowie, podczas wybo- 

rów da Rady miejskiej. Wówczas to 
| odbyła się narada przywódców PPS i 
R komunistów celem wspólnego ułożenia 

listy kandydatów. Kilku komunistów, 

którzy próbowali ostro wystąpić prze- 

po taktyce łączenia z PPS usunięto 

w 

Ь 

*z partji komunistycznej. W Warsza- 

wie komuniści wespół z przywódcami p) 
PPS zredagowali tekst listu otwartego 

| do robotników Kas Chorych, w którym 
` 

idalszy ciąr na szpałcie 6-ej). 

Konferencja u Marsz. Piłsud- 
skiego. 

WARSZAWA. 15. 10. (tel. wł. „Slowa“). 
Marszałek Piłsudski, który po odbytej gry- 
pie wypoczywa w Sulejówku, czuje się już 
zupełnie dobrze i dziś odbył dwugodzinną 
konferencję z pułk. Sławkiem, która uchodzi 
ogólnie za przygotowanie do plenarnego po- 
siedzenia klubu BBWR, zwoływanego na naj- 
bliższy czwartek. 

Wyjazd min. Zaleskiego da 
Rumunji 

WARSZAWA. 15. 10. o wł. „Słowa*). 
Minister spraw zagraniczetych p. Zaleski wy- 
jeżdża 20 bm. do Bukaresztu celem złoże- 
nia rewizyty rumuńskiemu ministrowi spraw 
zagranicznych p. Mironescu, który bawił w 
Warszawie przed kilku miesiącami. Ministro- 
wi Zaleskiemu towarzyszyć będzie kilku wyż 
szych urzędników ministerstwa spraw za- 
granicznych. 

Wojownicze wystąpienie o!fodoa- 
sów żydowskich w Warszawie 

WARSZAWA. 15. 10. (tel. wł. „Siowa“). 
W Warszawie wczoraj i dziś powtórzyły 
się demonstracje ortodoksów żydowskich, 
którzy usiłowali zdemolować lokal redakcji 
dziennika żargowowego UAE i bak 
prywatne redaktora i wydawcy о рта 

p. w Powodem oburzenia ortodoksów 
yi ten fakt, że wychodzące w pob 

skim wydawnictwo popularne „Hajntu”, no- 
szące tytuł „Ostatnie wiadomości”, ukazało 
się na mieście podczas wczorajszego święta 
żydowskiego, w tak zw. „sądny dzień". Kil- 
kaset osób liczący tłum wędrował po uli- 
cach dzielnicy żydowskiej w poszukiwaniu 

Jackana, chcąc na mim zem- 

icja po 
rozproszeniu demonstrantów Jais mia 
sterunki zarówno przed lokalem redakcji, 
i przed jego mieszkaniem prywatnem. 

Herbatka n premiera 
Świfalskiego 

W _aajliższy.czwaeiik fo pleaamita. posie: naj y po posie- 
dzeniu klubu BBWR wyda premier dr. Świ- 
talski u siebie p dla posłów i se- 
natorów tego 

Wzrost zapasu kruszcu w Banku 
Polskim 

WARSZAWA. 15. 10. (tel. wł. „Słowa*). 
Bank Polski 

uczynić podobny 
Zloto zaliczonem 
szcowego pod wypuszczone Banku 
Polskiego. 

Sprawa paszporfów zagranicz- 
nych znów na ferenie parła- 

menfarnym 

Na jednem z najbliższych posie- 
dzeń nadchodzącej sesji Sejmu znaj- 
dzie się ponownie sprawa projektu 
Koła Niemieckiego w sprawie zmniej- 
szenia opłat za paszporty zagranicz- 
ne do 17 zł. 50 gr. Na ubiegłej sesji 
sprawa ta nie została załatwiona przez 
ski skarbową, wcbec zamkięcia 
sesji. 

Nowy wojewoda poznański objął 
urzędowanie. 

POZNAN, 14 X. Pat. Nowomia- 
nowany wojewoda poznański p. Ro- 
ger Raczyński objął dziś po południu 
po przedstawieniu mu się urzędników 
województwa urzędowanie. 

Eksport fowarów polskich. 

WARSZAWA, 14 X. Pat. Według 
obliczeń tymczasowych Głównego 
Urzędu Statystycznego wartość wywo- 
zu z Polski we wrześniu 1929 roku 
przedstawiała się jak następuje: Wy- 
wieziono 1996345 tonn towarów war- 
tości 262201 tys. zł. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca nastąpiło 
zmniejszenie wywozu w wadze o 
203242 tonny w wartości—o 18686 zł. 
Z ważniejszych pozycyj zmniejszył się 
wywóz artykułów spożywczych o 
17994 tys. zł. drzewa—o 3679 tys. 
zł. oraz węgla—o 4298 tys. zł. Zwięk- 
Szył się natomiast wywóz wyrobów 
włóknistych o 1575 tys. zł. oraz na- 
sion roślin oleistych—o 4822 tys. zł. 

Nowe władze bigi Morskiej 
Rzecznej 

Dn. 10 b. m, odbyło się w Minister- 
stwie Przemysłu i Handlu pierwsze, po- 
Walnym Zjeź zie Delegatów w Poznaniu, 
posiedzenie Rady Głównej Ligi morskiej i 
Rzecznej. Na posiedzeniu tem prezesem Ra- 
dy Gównej obrano przez aklamację gen. 
Romana Góreckiego. Również przez akla- 
mację wybrano pozostałych członków Pre- 
zydjum Rady: | wiceprezes -Dyr. Edmund 
Krzyżanowski, Il wiceprezes adwokat An- 
toni Rostek z Katowic _i sekretarz — p. 
Bohdana Pawłowicz. Do Zarządu Głównego, 
na miejsce ustępujących członków, wybra- 
mi zostali p.p.: Dr. Władysław Rogowski, 

r. Jan Rozwadowski, Oskar Sobeński i 
Dr. Gustaw Załęski. 

Rada Główna wyłoniła następnie z 
pośród siebie kilka komisyj, którym powie- 
rzone zostało wykonanie wniosków i 
uchaał Zjazdu Poznańskiego. 

owy sensacyjny proces w Rownie 
Z Kowna donoszą: Wczoraj w 

sądzie wojennym przystąpiono 
do rozważania sensacyjnej spra: 
wy o panamie ze słoniną. Wed- 
lug aktu oskarżenia, 1924 wpły. 
wowa partja polityczna „Ukinin- 
kau Sajunga", która znajdowała 
się wówczas w rządowym bioku 
chrześcijańskich-demokratów, zo- 
bowiązała się dostarczyć armii 
litewskiej słoniny, zamiast jednak 
amerykańskiej, dała po wyskro- 
baniu pieczęci gorszą słoninę Ii- 
tewską. 

Na ławie oskarżonych zasiad- 
ło 12 osób, w tej liczbie prezes 
centralnego komitetu partji dr. 
Draugelis i członek centralnego 
komitetu Mikszys— byli posłowie 
na sejm, kierownik banku, dwaj 
przedstawiciele intendentury | 
in. Skarb wytoczył powództwo 
na sumę 200000 iitów. Pozwano 
100 świadków. 

W swoim czasie historja z 
dostawą słoniny wywołała w 
Litwie wiele szumu i była przed- 
miotem interpelacyj w sejmie w 
1925 r. 

Pogłoski o „wielkiej” koalicji w Łotwie 
Z Rygi donoszą: W prasie lotew- 

skiej ukazały się pogoski o koalicji 
związku włościańskiego i socjaldemo: 
kratów. Kola polityczne na pogłoski 
te zapatrują się pesymistycznie i są- 
dzą, że puszczono je w obieg w celu 
wyjaśnienia, do jakiego stopnia mo- 
żnaby byio liczyć na próby utworze- 
nia nowego rządu, 

0 cem będą redni Bełodis 1 łedk 
Z Rygi donoszą: We czwartek 

przybywa do Rygi estoński minister 
Spraw zagr. Łatik. Odbędzie on z 
Ba odisem konferencję w sprawie sze- 
regu kwestyj gospodarczych i reali- 
zacji estońsko:łotewskiej unji celūej. 

Prrygotowanie do generalnego strajku 
Z Rygi donoszą: Zmiana ustawy 

o kasie chorych wśród łotewskich 
socjal-demokratów wywołała wielkie 
poruszenie i oburzenie, W związku z 
tem socjal-demokraci zwołują nad- 
zwyczajne posiedzenie, na którem ma 
być przyjęte ogłoszenie generalnego 
strajku. Na wczorajszem posiedzeniu 
leaderów partji cbmyślono już kroki, 
jakie mależy przedsięwziąć w celu 
przeprowadzenia w życie tego zamia- 
ru. Powaga polożenia nakazuje przy- 
puszczać, że strajk przyjmie ogromne 
rozmiary. Wczoraj socjal-demokraci 
rozrzucali do ludności odezwę w spra- 
wie strajku. 

Aresztowanie niemieckiego komanisty w 
Rewii 

Z Rewlą donoszą: Onegdaj w nocy po- 
licja rewelską zatrzymała niemieckiego ko- 
munistę Henryka Miisela, który: jak się 
okazuje, od 3 października mieszkał w Ке- 
wlu niemeldowany. Ukrywał się on dzięki 
temu, iż przebywał w mieszkan ach skraj- 
nie lewicowych członków  zgromadz:nią 
państwowego. 

W sobotę wieczorem zamierzał on wy- 
jechać do Narwy w celu wystąpień organi- 
zowanych przez skrajną lewicę. Przed sa- 
mym odejściem pociągu policja zatrzymała 
«iisela i ustaliła jego tożsamość. Henryk 
Miisel pochodzi z Lipska, ma okołc 20 lat. 
Obecnie znajduje się on w domu aresztu i 
pociąga się do odpowiedzialności, jak też 
członkowie zgromadzenia państwowego, u 
u których on się ukrywał. 

Olszewski składa skargę kasacyjną 
Z Kowna donoszą: Jak podają Ol- 

szewski postanowił apelować do naj- 
wyższego trybunału. 

W Kownie podkreśla się, że w pro- 
cesie Olszewskiego fatalną rolę adegrała 
feralna „13“. Ustjanowska została zamor- 
dowana 13 wrzeŚnia, posiedzenia sądu 
odbywały po 13 mięsięcy od zabójstwa, 
proces trwał 13 dni i wyrok ogłoszono 
13 października. 

Mdjntant: Reoyera— Litwin 
Pisma litewskie podają, iż adjutan- 

tem prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Hoovera został mianowany litwin ame- 
rykański, oficer marynarki Moncewicz. 

Zabójcza iskra elekfryczna na 
kopalni węgla 

KATOWICE, 15. X. PAT. Onegdaj na 
pokładzie Gerhardt w kopalci HM ldebrand 
w Nowej Wsi uległ nieszczęśliwemu wy: 
padkowi Wiktor Gryszka, który wskutek 
dotknięcia się do przewodów elektrycz- 
nych poniósł śmierć na miejscu.   

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— uł, Zzeptyskiego — A Łaszuk, 
BUENIAKONIA — Bułet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia М. 8 СТАМУ — 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, MIA! 
DUKSZTY — Bufet wy 
GŁĘBOKIE — ul. Eamkowa, W. Włodzimierow, 
GRODNO — Ksi ia T-wa „Ruch*. 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
FWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Kwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateeki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 

WA 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. ‹ 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. $WIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 

NIEŚGWIEŻ -—— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — у kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“, 
„ Naucz. 

AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miiimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-е] 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne о 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być. przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 £roszy. 

Kandydafura na ambasadora St. Zjednoczonych 
w Warszawie 

NOWY YORK. 15.10. (PAT). Associated Press donosi z Waszyngtonu 
że sprawa przemianowania wzajemnego poselstw polskiego i amerykańskiego 
na ambasady wymaga formalności zbadania przez oba rządy. co jest spodzie 
wane w tym tygodniu. Min. Filipowicz będzie konferował_ w tych dniach z se 
kretarzem stanu Stimsonem. W dypiomatycznych kołach waszyngtońskich mó- 
wią że Irvin—Loughlin mianowany ostatnio ambasadorem w Hiszpanji, jest 
kandydatem ma ambasadora w Warszawie. 

Niemcy również uznają Polskę, jako mocarstwo 
BERLIN, 15 X, PAT. Wiadomość o podniesieniu przedstawicielstw 

dyplomatycznych Polski i Angli do rzędu ambasad wywołała żywe ko- 

mentarze na łamach prasy niemieckiej. Dzisiejsze dzienniki podkreślają 
zgodnie donios'e znaczenie sukcesu dyplomacji polskiej, pisząc o Polsce 

jako o wielkiem mocarstwie. Korespondent warszawski „Frankfurter Zeitung" 

pisze, że obecnie krok analogiczny staje się dla Niemiec sprawą aktualną. 

Warszawski korespondent „Germanji* stwierdza, że sprawa otwarcia am- 

basady niemieckiej w Warszawie staje się tembardziej aktualną, że Niemcy 

same nosiły się z takim zamiarem. 

Amhasada polska 12-14 z rzędu Ambasadą w 
Longynie 

LONDYN. 15.10. (PAT). Ambasada polska będzie 12tą z rzędu ambasadą w Lon- 

dynie. Następujące państwa reprezentowane są przez ambasady: Francja, Stany Zjedno- 
czone, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Japonja, Turcja, Belgja, Portugalja, Brazylja i Argen- 

tyna. Ambasady 4 ostatnich wymienionych państw utworzone zostały już po wojnie. Nie- 

które angielskie dzienniki zamieszcźając oficjalny komunikat Foreign Office o utworzeniu 

ambasady polskiej, podają w uzupełnieniu tego komunikatu krótkie życzliwe komentarze. 

Najobszerniejsze i najżyczliwsze komentarze zamieszcza „Daily Telegraph", przypomina- 
jąc rozbiory Polski i bohaterstwo Kościuszki oraz podkreślając, że do pełnego życia pań 

stwowego Polska powróciła od lat 10. 

Mac Donald nad Niagarą 
NIAGARA. 15 X, Pat. (Reuter). Mac Donald z córką podejmowani byli przez 

miasto wczoraj wieczorem. й 

Po obiedzie goście angielscy przeszli na strorę kanadyjską dla przyjrzenia się 
wodospadom, które były oświetlone potężnemi reflektorami. 

MAC DONALD OPUŚCIŁ ST. ZJEDNOCZONE. 

LONDYN. 15.10. (PAT). Z Toronto donoszą, iż premjer Mac Donald 
spędził noc wczorajszą w Niagara - Fals. Dzisiaj rano przejechał premjer gra 
nicę kanadyjską. Przed opuszczeniem terytorjum Stanów Zjednoczonych p. 
Mac Donald przesłał społeczeństwu amerykańskiemu następujące słowa po- 
żegnania: Społeczeństwo amerykańskie, witając mnie na ziemi Stanów Zje- 
dnoczonych, słusznie interesowało się przedewszystkiem celem mojej wizyty 
i z zadowoleniem przyjęło wiadomość, że przybywam ożywiony uczuciem do 
brej woli, będącej wyrazem nastrojów zarówno Jego Królewskiej Mości jak 
całego społeczeństwa brytyjskiego Prezydent Stanów Zjednoczonych oma- 
wiał ze mną z całą swobodą i w duchu demokratycznym wszystkie sprawy 
wspólne dla obu krajów oraz sprawę pokoju powszechnego. W rozmowach 
tych starałem się wykazać, jak gorąco obywatele W. Brytanii podzielają wa 
sze pragnienia usunięcia wojny, jako czynnika w regulowaniu stosunków mię- 
dzy narodami. Przekraczając granice Stanów Zjednoczonych i Kanady uno- 
szę ze sobą świadomość faktu, że jakkolwiek rozdzieleni wodami Atlantyku, 
jesteśmy zjednoczeni we wspólnem dążeniu do pokoju powszechnego. 

  

Rząd Kanclerza Mullera przeciw akcji piebi- 
szytowej ` 

BERLIN. 15.10. (PAT). Biura Wolifa ogłsza odezwę przeciwko akcji 
plebiscytowej kół prawicowych, podpisaną przez członków gabinetu z kan- 
cłerzem Mulłerem nia czele, przez premjera pruskiego Brauna, prezydenta Ban 
ku Rzeszy dr. Schachta oraz licznych przedstawicieli śwłata politycznego, go- 
spodarczego i naukowego. Odezwa, wskazując na sukcesy polityki porozumie 
nia, zwraca się w tonie! zdecydowanym przeciwko plebiscytowi jako dążeniu 
do obalenia dotychczasowej polityki niemieckiej, zagrażającemu rozwojowi 
Niemiec. Akcję plebiscytową określa odezwa jako „potworność i próbę dema- 
gogji majgorszego gatunku". Jednocześnie ks. kardynał Bertram ogłosił — jak 
donosi „Shlesieche Volkszeitung'* — orędzie dokłeru, przestrzegając przed 
zgubnemi skutkaini plebiscytu i zalecając powstrzymanie się od udziału w nim 

Starcie nacjonalistów z Hitlerowcami w Hann owerze 
BERLIN. 15.X, Pat. Z Hannoweru donoszą, że w poniedziałek, w czasie ze- 

brania hitlerowców, doszło do starć i bójek między grupami nacjonalistów i komu- 
nistów. Policja interwenjowała, aresztując szereg osób, u których znaleziono revcl- 
wery i sztylety. Jecen z policjantów, ranny sztyletem zmarł. 

Katolickie centrum i bawarska partja ludowa wydały 
wspólny komunikat › 

BERLIN, 15.X. Pat. Katolickie centrum i bawarska partja ludowa ogłosily 
wspólny komunikat, potępiający w ostrej i zdecydowanej formie akcję plebiscytową 
stronnictw prawicowych przeciwko planowi Younga i wzywający do przeciwdziałanią 
anty-rządowej propagandzie kół prawicowych. 

Hugenberg przeciwstawia się ostro opozycji 
BERLIN. 15.X, Pat. Przewodnicrący komitetu plebiscytowego poseł Hugen- 

berg ogłosił odezwę, stakującą proklamację niemieckich sfer prorządowych i 
wzywa ącą niemieckich wyborców do tłumnego zapisywania się na listy ple- 
biscytowe. 8 

Herrinf o swoich zagranicznych odczyfach 
LYON, 15 X. PAT. Po powrocie z podróży zagranicę, w czasie któ- 

rej wygłosił kilka odczytów w sprawie organizacji federacji europejskiej, 
Herriot oświadczył, że myśl jest już rzucona. Trzeba teraz rozpatrzyć 
szczegóły, co on sam starał się już zrobić. Fałszywe jest przypuszczenie 
—mówił Herriot—jakoby unja europejska miała być skierowana przeciwko 
Ameryce. Nie pragniemy bynajmniej zrobić nic innego, jak zrobiła sama 
Ameryka, ustanawiając na kongresie w Hawanie radę panamerykańską, 

Posiedzenie komiiefu organizacyjnego migdzyna- 
rodowego banku w Baden-Baden 

BERLIN. 15 X. PAT. Komitet organizacyjny banku międzynarodowe" 
go w Baden-Baden odbył krótkie posiedzenie żałobne, poświęcone pamię- 
ci zmarłego nagle delegata belgijskiego de la Croix. Oficjalne uroczysto- 
Ści żałobne odbędą się dzisiaj wieczorem. 

Rząd francuski przyjął wczoraj zaproszenie na 
konferencję morską 

PARYŻ, 14 X. PAT. Rada ministrów postanowiła udzielić przychylnej 
odpowiedzi na zaproszenie na konferencję morską, wystosowane przez 
rząd angielski. 

to liście występują przeciwko „iaszy- 

stom* i „jaworszczykom*. W tejże 

Warszawie na pewnej konierencji zwią 

zków zawodowych powzięta byla re- 
zolucja jednogłośnie przez pepesowców 

i komunistów przeciwko „terorowi fa- 

szystowskiemu“. — O wiele bardziej 

znamienny jest fakt, że ajenci i kolpor* 
terzy komunistyczni rozpowszechniali 

wespół z takiemiż kolporterami pepeso 

wskiemi ulotki zredagowane przez CK. 

Polskiej Partji Socjalistycznej. Było to 

zaraz po rozłamie Jaworowskiego. W 
Zagłębiu Dąbrowskim na zebranie PPS 

i Poalej Sjonu zaproszeni byli przed- 

stawicieli miejscowego „rejkomu'* ko- 

munistycznego. Skutkiem tych wspól- 

nych narad było, że członkowie komu- 

nistycznego „„rejkomu* weszli do pepe 

sowskiej listy padczas wyborów do są* 

dów pracy. Ten wspólny front pepe- 

sowsko - komunistyczny odznaczał się 

zwłaszcza podczas pochodów 1-szo ma 

jowych w Zagłębiu Dąbrowskim i na 

Śląsku. 
Teoretycznie przez niektórych przed 

stawicieli kominternu tego rodzaju 
wspólny front z pepesowcami uważany 

jest za swojego rodzaju „prawe odchy- 

lenie', jednakże coraz bardziej nawet 

w Moskwie stosunek ten ulega kardy- 

nalnej zmianie, a wściekła opozycja 

PPS. w obecnej chwili uważana jest 

przez komunistów jako wielki atut do 
wygrania przy pierwszej rozgrywce o 
rewolucję komunistyczną w Polsce. 

m. 

Sfudja nad reformą więziennictwa 
w oświetleniu min. Gara. 

W związku ze studjami Minister- 
stwa Sprawiedliwości nad reformą 
więziennictwa w Polsce zwrócił się 
redaktor agencji „Polska Informacja 
Dziennikarska" P. l. D. do Ministra 
Sprawiedliwości Stanisława yCara z 
prośbą © wypowiedzenie się w tej 
sprawie. 

P. Minister oświadczył co nastę- 
puje: Pierwszy najpoważniejszy w dzie- 
dzinie reformy więziennictwa krok zo* 
stał już uczyniony. Jest nim uniiika- 
cyjna ustawa więzienna wprowadzają- 
ca daleko idącą ;„segregację więźniów 
w zależności od popełnionego prze: 
stępstwa, wieku, płci i td., bez której 
jakakolwiek bądź reforma jest wogó: 
le nie do pomyślenia. Śmiało można 
powiedzieć, że sysiem więzienny w 
Polsce w chwili obecnej przewyższa 
poziomom wiele państw w Europie. 
Ministerstwo prowadzi ciągle studja 
na których opierać się będzie nowo- 
wydawane przepisy usuwające zaob- 

serwowane braki w dziedzinie wię: 
ziennictwa. Będzie to dziełem wielu 
jeszcze lat i obranie zgóry, jakiegoś 

systemu stosowanego czy to w Anglji 

czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
zresitą też zagadnienie walki z prze- 
stępczością nie zostało ostatecznie 
rozstrzygnięte, byłoby niecelowe. 

Bzorszłyński anedszyf upiększy 
gmach ganku Gospodarstwa Kra- 

jowego - 

W dniu dzisiejszym odbędzie się pod prze 
wodnictwem prezesa Banku Gospodarstwa 

Krajowego, gen. dr. Góreckiego, posiedze- 

nie sądu konkursowego, który ma „rozstrzy- 

gnąć które z nadesłanych projektów rzeżb 

i ozdób z kamienia na frontonie nowobudu- 

jącego się gmachu BGK będą zaakceptowa- 

ne. 

Cała fasada tego okazałego gmachu bę: 
dzie wyłożona kamieniem zwanym andezy- 

tem czorsztyńskim. Ponadto fronton gmachu 

będzie upiększony szeregiem rzeżb 

w roku 1912 przez obecnego wiceministra 
Robót Publicznych, inż. Górskiego, został u- 
żyty Poz budowie gmachu Banku Gospo* 
darstwa Krajowego na wniosek inż. Górskie 
go, Państwowy Instytut Geologiczny badał 
ten kamień i w swej urzędowej analizie 
stwierdził, że andezyt jest tak samo wytrzy- 
mały na wpływy atmosferyczne jak granit. 
jest to lawa wulkaniczna, skrystalizowana w 
ogromnych blokach, barwy szarej* Te wiel- 
kie pokłady jednolite umożliwiają wykon 
wanie w tym kamieniu rzeżb i figur więk- 
szych rozmiarów. Pokłady andezytu znajdują 
się w Pieinach na znacznej przestrzeni w 0- 
kolicy Kluczkowa pod Szczawnicą i stanowią 
własność Związku Miast Małopolskich. 

Materjał przeznaczony do budowy gma* 
chu BGK, wydobywany jest w Kluczkowie i 
ładowany na pociąg przybył już w znacznej 
ilości do Warszawy. Ogółem potrzeba około 
200 wagonów andezytu dla tej budowy. W 
Warszawie kamień przecinany jest przy po- 
mocy precyzyjnych iej 
część zaś jego oddawana jest rzeźbiarzom do 
wykucia postaci i ozdób. 

Według opinji znawców, andezyt nadaje 
się znakomicie do wykładania nim gmachów 
reprezentacyjnych i monumentalnych i bę- 
dzie niewątpliwie w szerszej mierze eksplo- 
WY i stosowany przy większych budo- 
wach. 

ŠA 
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kamienia. Andezyt, odkryty po raz pierwszy - 

maszyn na miejscu, | 
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NIEŚWIEŻ 

— Próba dywersji. T-go października 
wieczorem stanęła nagle w ogniu stodoła 
Aleksandra Duszewskiego w osadzie Sołta- 
nowszczyźnie i wkrótce spłonęła doszczęt- 
nie; skutkiem pożaru kompletna ruina go- 
spodarki Duszewskiego, gdyż straty wyno- 
szą przeszło dziesięć tysięcy zł. — Sam wy- 
padek byłby smutnem wydarzeniem,  jed- 
nakże pożar w Sołtanowszczyźnie ma inne 
cechy zasługujące na uwagę. 

Aleksander Duszewski w końcu wrześ- 
nia zwolnił parobka Michała Juchnowskiego 
18-letniego młodzieńca, pochodzącego z Nie- 
świeża, za naganne prowadzenie się. — 
Juchnowski 1-go października w rejonie Ku- 
dzinowicz przekradł się przez granicę na 
stronę sowiedką. Tam jednak zbiega niema- 
jącego żadnych specjalnych zasług dla rzą- 
du bolszewickiego nie przyjęto z otwarte- 
mi ramionami; postawiono takie warunki: 
„będziesz u nas towarzyszu -miał służbę za- 
ewnioną, lecz pokaż kim jesteś naprawdę. 
róć do Polski, tam zamorduj kogo lub 

spal, to cię przyjmiemy jak swego”. — „I w 
zbrodni trzeba widać zdawać egzamin! . 

Juchnowski obiecał popisać się, 7-go 
więc został „„przerzucony* przez władzę 50- 
wieckie na stronę polską. Na drogę dano: mu 
pudełko zapałek rosyjskich i sznur przesy- 
cony .materjałem łatwopalnym. — Odrazu 
przyszedł mu na myśl dawny chlebodawca, 
skierował więc swe kroki do Sołtanowszczy - 
zny i wieczorem podłożył ogień pod stodo* 
tę. — „Czerwony kur* miał mu otworzyć 
drogę do  dostojeństw bolszewickich po 
przez ludzką krzywdę! 

. Po spełnieniu zbrodni winowajca zaszył 
się w jakiś kąt i dopiera następnego. dnia 

*rano z pewną miną ruszył do Nieświeża. — 
Na drodze z Sołtanowszczyzny spotkał st. 
post. Barana i wzbudził w nim pewne po- 
dejrzenia. Gdy-st. post. Baran kazał mu się 
zatrzymać, 'wtenezas  Juchnowski wyrwał 
bagnet policjanta z pochwy i dwukrotnie 
uderzył go w szyję, zamierzając w ten spo- 
sób zabić. — Wtenczas miałby już otwar- 
tą drogę do zaszczytów i chwałę wśród 
zbrodniarzy bolszewickich! 

_. Jednak że nie udało mu się i.po krót- 
kiej walce st. poster. Baran zbrodniarza 
wobezwładnił i odprowadził do Nieświeża. — 
Tu przyznał się on do wszystkiego i opo- 
wiedział o metodach postępowania bolsze- 
wików. 

„Juchnowskiega spotkała zasłużona kara 
za jego zbrodnię; czy jednak nie znajdzie 
się droga, by podobne fakty ukrócić?! 
. Rząd ma w ręku dowody, jak postępu- 
ją przedstawiciele władzy bolszewickiej, ni- 
by utrzymującej z nami dobre stosunki, mo* 
że więc chyba poczynić odpowiednie kroki 
ma drodze dyplomatycznej i puszczanie pła- 
zem takich zbrodni, jak zamordowanie pol- 
«skich urzędników w Baranowiczach przez 
bolszewickiego dyplomatę, jak obecne ćwi- 
«zenie egzaminacyjne w Sołtanowszczyźnie, 
jak zresztą wiele innych podobnych zbrod- 
ni rozzuchwalła tylko naszych sąsiadów z 
za kordonu, a obywateli polskich z nad gra- 
nicy naraża na przykrości trudne do pojęcia. 

„, Prócz władz sądowych powinni tu mieć 
coś do powiedzenia i nasi dyplomaci? 

— Jeszcze jedna ofiara okrutnego mordu. 
Niedawno podawaliśmy wiadomość o strasz* 
liwem wymordowaniu rodziny  Chlustów; 
wtenczas zabitych było cztery osoby, a cięż- 

ko ranne dwie. Z tych ranna Magdalena 
Chlust, matka całej rodziny, zmarła w Szpi- 
talu nieświeskim 10-go Jest to więc już piąta 
ofiara straszłiwego mordu. — Pozostały 
przy życiu Chlust może da się uratować mi- 
mo że ma czaszkę rozbitą. — Dochodzenie 
sądowe jeszcze nie ustaliło wielu morder- 
ców brało udział w strasznym czynie. 

— Zmiana zarządu „Rolnika”*. Dotych 
czasowy nieskompletowany zarząd  „Rolni 
ka* podał się do dymisji. Rada nadzorcza 
przyjęła dymisję do wiadomości, wyrażając 
gorące podziękowanie _ dotychczasowemu 
prezesowi zarządu, p. R. Chołowieckiemu, 
który instytucję postawił na nogi i dopro- 
wadził do kwitnącego stanu. — Wybrany 
został nowy Zarząd w składzie: p. G. Szy” 
manowski prezes, oraz członkowie p. A. Bła: 
žewicz i J. Myšlicki. 

— Pokaz gazowy. Z powodu VI Tygod 
nia lotniczego w cełu propagandy obrony 
przeciwgazowej dzięki staraniom komitetu 
miejscowego odbył się w Nieświeżu 10 ge 
b. m. pokaz gazowy. — Przed południem, 
gdy powodu dnia jarmarcznego rynek 
przepełniony był przyjezdnymi ze wsi, od- 
działy wojskowe 27 p. uł. przeprowadziły 
ćwiczenia gazowe, poączone ze zdobywa- 
niem rynku. — Zapalone świece dymne po- 
kryły cały plac rynkowy gęstemi kłębami 
dymu wszystko zasłaniającego; wkrótce po- 
tem puszczony gaz Izawiący zmusił i tak już 
trochę oślepioną publiczność do gruntown 
go wypłakania się. Dla rozmaitości grzmia- 
ły jeszcze salwy karabinowe i serje kulo* 
miotów. — Licznie zgromadzona publiczność 

       

  

  

  

   
   

kinc ifur 
Wspaniałe i podniosłe uroczystości 

uniwersyteckie porównać można do 
artystycznie wyreżyserowanej rewji in- 
telektualnych sił twórczych ostatniego 
dziesięciolecia, których źródło wytry- 
sło z wskrzeszonej tradycji Wszechni- 
cy Królewskiej, pionierki na przestrze 
ni kilku wieków kultury i oświaty na- 
rodowej polskiej na ziemiach litewsko- 

- białoruskich. 
Przebogaty program 

nie dozwolił przeciętnemu ich uczest- 
nikowi zorjentowanie się w ściśle okre- 
ślonym dła tych uroczystości terenie, 
który dla tej rewji był teatrem, sceną 
o monumentalnych kształtach architek 
tonicznych, urządzoną według najści- 
łejszego wzoru dawnego, zwłaszcza, 
że nawał pracy i aktualnego z samemi 
już uroczystościami związanego ma* 
terjału odsunął na dalszy plan możli- 
wość wniknięcia w szczegóły zmonto* 
wanego nakładem olbrzymich sił twór- 
czych historycznego widowiska, — 
pod „jakim mianem obchód 3501ecia 
założenia i 1O-lecia wskrzeszenia 
Wszechnicy Batorowej, zapisany  zo- 
stanie w annalach tej uczelni i w księ- 
gach dziejów kultury polskiej. 

Teatrowi tych uroczystości, w myśl 
zasady, że lepiej później niż nigdy go” 
dzi się poświęcić nieco więcej publicz- 
nie uwagi, by przeciętny śmiertelnik, 
czytelnik gazety nie zawsze mający 
możność czerpania informacyj o rze* 
czach nawet bardzo go obchodzących 

z bezpośrednich źródeł nie gubił się 
w poszukiwaniu szczegółów; nie każ- 
dy przec'eż, kto patrzył na sędziwe mu 

uroczystości n 

z zainteresowaniem, a niektórzy z małym 
strachem, przyglądała się ćwiczeniom. — 
Były one bardzo wskazane, gdyż przeciętny 
obywatel mało orjentujący się w niebezpie- 
czeństwie przyszłej wojny gazowej, przeko- 
nał się na własne oczy, jak wielką zmianę 
w strategji wprowadzają dziś gazy. Dom. 

0. kwitach podatkowych 
W artykule „„Ratunku!*, umieszczonym 

w „Słowie” z dn. 8 b. m. „obywatel“, ubo- 

lewając z powodu dość częstych wypadków 

nadużyć w gminach, twierdzi, iż „nikt z lud- 

ności nie posiada żadnych kwitów šwiad- 
czących o zapłaceniu podatków (gdyż nikt 

nie wydaje!!) A 

Następnie posuwa się tak daleko, że w 

imieniu ludności (zapewne nie posiadającej 

żadnych kwitów), występuje z różnemi żą- 

daniami, wstydząc, krytykując i zarzucając 

samorządowcom między innemi: „to, czego 

nie można nawet wytłumaczyć". i > 

Mając ciągłą styczność z gminami, 

uważam za konieczne udzielić wyjaśnień w 

celu poinformowania pilnych czytelników po 

czytnego pisma „Słowa', a zarazem „oby- 

watela“ о faktycznym stanie rzeczy. Sądzę, 

że wstyd nieopisany „obywatelowi”, zapew- 

ne mieszkającemu na wsi, nie wiedzieć o 

tem, że każdy płatnik przy wpłatach gotów- 

ki w urzędach gminnych, egzekucji na miej- 

scu, czy też sołtysom, otrzymuje kwit urzę- 

dowy. Każdemu oaza wiadomem jest 

to i nie może być żadnego wypadku otrzy- 
mywania gotówki bez potwierdzenia od- 
bioru. 

Defraudacja gotówki wpłaconej funkcjo- 

narjuszom gminnym, nigdy nie pociąga za 

sobą pobierania należności powtórnie od płat 

ników, — pokrywa defraudant, a w razie 

jego niezamożności, — zainteresowana gmi- 

na. Nieprawdą jest również, że „nikt z lud- 

ności nie posiada kwitów*, — ludność wiej- 
ska nie zalegająca w opłacaniu podatków i 
opłat ma ich całe stosy; wiedzą także płat- 
nicy kiedy i ile mają płacić, gdyż nakazy * 
płatnicze wszyscy otrzymują jednocześnie w 
których szczegółowia i wyraźnie te rzeczy 
są ujęte i nawet analfabeci nauczyli się na- 
zywać wszystkie podatki i opłaty tyczące 
się ich. Ze źródeł wiarogodnych dowiedzia- 
tem się, że zwolniono w jednym z powiatów 
województwa wileńskiego dość dużo defrau- 
dantów za to, że wpłacone sumy za pokwi- 
towaniami, nie zainkasowano, a więc kwity 
płatnicy posiadają i wpłaconych sum, pow: 
tórnie wpłacać nie będą i nikt od nich żądać 
nie ma prawa, chociażby nawet te kwity nie 
były formalne. 

Większa ilość wypadków defraudacji w 
gminach, aniżeli w innych urzędach i insty- 
tucjach (kuratorjach szkolnych, dyrekcjach, 
kol. państw., bankach i t. p.) dałoby się wy-* 
tłumaczyć tem, że gmin w stosunku do ostat 
nich jest znacznie więcej, tem samem wy-- 
padki nadużyć są częstsze, lecz o ile porów- 
nać procentowo wypadki nadużyć w gmi- 
nach z wypadkami nadużyć w innych urzę- 
dach i instytucjach, biorąc pod uwagę wy- 
sokość strat przyczynianych skarbowi pań- 
stwa i społeczeństwu, pewny jestem, że po 
artykule „Ratunku!'* o nadużyciach w gmi- 
nach „obywatel“ nie dobratby tytułu i słów 
w rozpaczliwem ubołewaniu nad nadużycia- 
mi w innych urzędach i instytucjach już 
wykrytych. 

Pilny Czytelnik „Słowa. * 
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baza 

AS maszyn 
potrzeba 

do wyko- 
nania no- 
žyka 
Gillette 

Duża ilość z tych maszyn pra- 
cuje z dokładnością do 1/100 
milimetra. Nic więc dziwne- 
go, że nożyki Gillette pod 
względem jakości są niedościg- 
nione. 

MADE IM 

KNOWN THE WORLD OVER 

Gi Mette 

  

     

ad astra 
ry Uniwersytetu wileńskiego w cza= 
sach niewoli, kto zapisał sobie w pamię 
ci wygląd tych murów w chwili powro 
tu do nich królewskiego lokatora, kto 
wreszcie nową ostatnio zmiańą prze- 
jał się do głębi, chodzić będzie od An- 
nasza do Kaifasza i prosić: powiedz, 
jak się to stało, czy to tylka moje przy- 
widzenie, sen na jawie, że mury Uni- 
wersytetu mają zgoła inne oblicze, in- 

e galowe jakieś szaty, że wygląd ich 
jest jakby kopją starych sztychów, w 
których lubowałem się w ciągu lat nie 
marząc nawet by dało się w nie tchnąć 
nowe życie? 

Logika tych refleksyj — nakazuje 
mi przytoczyć ścisłe informacje jedne- 
go z naczelnych reżyserów historycz- 
nego widowiska uniwersyteckiego, 
dziekana wydziału sztuk pięknych, za* 
służonego i powszechnie cenionego ar- 
tysty prof. Ferdynanda Ruszczyca, któ 
ry był teatr dla tego widowiska we- 
dług wspomnianych starych sztychów 
przysposobił. 

Kiedy w roku 1919 w pierw” 
szych dniach maja, 'a więc prawie nie- 
zwłocznie po wyzwoleniu Wilna, Kor 
mitet który był się sformował tutaj w 
celu wskrzeszenia i odbudowy Uniwer- 
sytetu objął historyczny komplet mu- 
rów, które były w znacznym stopniu 
zdefigurowane i jakby rozparcelowane. 
dziedzińce nie miały z sobą łączności, 
przejścia były zabarykadowane. Ponie- 
waż w imurach tych mieściły się za 
czasów rosyjskich dwa gimnazja, in-wiązywała 

ЕО мо 

Sprawa reformy konstytucji w Austrii 
POCZĄTEK KAMPANJI PARLAMENTARNEJ. 

WIEDEŃ. 15.10. (PAT). W czwartek rozpoczyna się w Anglji kampauja parlamen- 

tarna w sprawie reformy konstytucji. W dniu tym rząd przedłoży szereg projektów, do- 

tyczących reformy konstytucji. Dziś trzy kluby parlamentarnej większości odbyły po- 

siedzenie, na którem kanclerz Schober przedstawił szczegóły reformy. Po wywodach 
kanclerza toczyła się we wszystkich trzech klubach dyskusja, w czasie której stronnict- 

wa precyzowały swój stosunek do projektów rządowych. 

SPRZECZNE POGLĄDY. 

Wczoraj wieczorem konclerz Schober konferował przez dłuższy czas z przewodni- 

czącym stronnictwa socjaldemokratycznego burmistrzem Seitzem. Znamiennym dla prą- 

dów nurtujących w łonie stnonnictwa chrześcijańsko - socjalnego był przebieg zgroma- 

dzenia odbytego wczoraj w dzielnicy Wiednia Hietzing, na którem przemawiał wicekan- 

clerz i minister spraw wojskowych Vaugoin.oraz poseł chrześcijańsko - społeczny Kun- 

schak. Poczas gdy minister Vaugoin wzywał do bezwzględnej walki z austro marksista- 

"mi przy pomocy Heimwehry poseł Kuschak zaznaczył, że rewizja konstytucji nie da się 

przeprowadzić przemocą, lecz tylko w drodze porozumienia między obu obozami. 

CZEGO PRAGNĄ SOCJAL-DEMOKRACI. 

Na zgromadzeniu chłopskim w Karyntji minister spraw wewnętrznych Schumy ośŚ- 

wiadczył, że socjalni demokraci będą się musieli zdecydować, czy pragną pokoju, czy 

też nieustannej wojny. „„Arbeiter Ztg* widzi w tych słowach min. Schumy wezwanie do 

wojny domowej i zapowiedź bezwzględnej opozycji socjaldemokracji w parlamencie 

przeciwko próbom pozbawienia Wiednia praw, które Wiedeń dotychczas posiadał. Opo- 

zycja pod groźbą wojny domowej wogóle nie będzie pertraktowała nad reformą konsty- 

tucji. Dzisiejsze dzienniki popołudniowe wzywają obie strony, do umiarkowania ze wzglę- 

du na opinję zagranicy. 

Ku czci Kazimierza Pułaskiego 
Obchód w stanie Pensylwanja 

NOWY YORK. 15.X. Pat. Ambasador Filipowicz w towarzystwie por. Zarychty 
oraz sekretarza poselstwa Podoskiego uczestniczył w obchodzie ku czci Pułaskiego, 
urządzonym w Wilkesbarre przez stan Pensylwanja. W uroczystości wziął również 
udział gubernator stanu, wicegubernator, najwyższy sędzia stanu, mer miasta, wielu 
senatorów stanowych oraz liczne rzesze publiczności. W pochodzie brałą udział pie- 
chota i artylerja oraz 33 organizacje polskie, m. in. weterani, związki przysposobienia 
wojskowego, organizacje kobiece, dzieci ze szkół miasta i okolicy, przyczem dzieci 
polskie defilowały w strojach narodowych. Artylerja oddała salwy honorowe na 
cześć Pułaskiego, ambasadora zaś powitała 19 strzałami. Uroczystość byla naj- 
większą manifestacją, jaką kiedykolwiek urządzano w tem mieście. Ambasador Filipo- 
wicz powrócił do Waszyngtonu samolotem senatora stanowego Serdoni. 

Zamknięcie międzynarodowego kongresu dzien- 
nikarzy 

ANTWERTPJA, 15 X. PAT. Międzynarodowy kongres dziennikarzy 
zamknął swe obrady po opracowaniu przez komitet wykonawczy statutu 
międzynarodowego sądu honorowego dla dziennikarzy. 

Polska wycieczka w Bułgarji 
ZAPOWIEDŹ OSTATECZNEGO TRAKTATU HANDLOWEGO. 

SOFJA. 15. 10. Pat. W przemówieniu, wygłoszonem na bankiecie, wy- 
danym na cześć polskiej wycieczki ster gospodarczych, minister handlu Dobo- 
szewski oznajmił, że w najbliższym czasie nastąpi zawarcie ostatecznego trak 
tatu handlowego, który zastąpi obowiązujące prowizoryczne porozumienie 
oraz wyraził nadzieję, że pewne i szybkie połączenia ustalone będą pomiędzy 
obu krajami dzięki ułatwieniom tranzytowym, które Rumunja na żądanie go- 
towa będzie im udzielić wobec tego, że przewidywana jest budowa mostu na 
Dunaju. 

TOASTY NA CZEŚĆ PREZYDENTA POLSKI I KRÓLA BORYSA. 
SOFJA. 15:10. PAT. W dniu wczorajszym gubernator bułgarskiego ban- 

ku rołnego Tanchew wydał bankiet na cześć polskiej wycieczki sfer gospodar 
czych. W bankiecie uczestniczył m. in. prezes rady ministrów, który odbył 
szereg rozmów z polskimi przedstawicielami świata bankowego i finansowego 
W czasie barkietu wygłoszono toasty na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej oraz króla Borysa. ; 

Licytacja majątku córki cesarza — еа 
BANKRUCTWO ALEKSANDRY ZUBKOWEJ. : 

BERLIN. 15.10. (PAT). W Bonn w byłym pałacu księżniczki Wiktorji pruskiej odby- 
ła się dziś licytacja publiczna masy konkursowej Aleksandry Zubkowej, urodzonej księ- 
żniczki pruskiej. Sensacyjna licytacja, na której oferowano wielką ilość odziedziczonych 
przedmiotów sztuki lub stanowiących podarunki domów panujących, zwabiła licznych 

reprezentantów miejscowej prasy oraz fotografów prasowych. Nie zauważono natomiast 

oficjalnych agentów dworu angielskiego lub byłego dworu pruskiego. Z powodu wyco- 
fania się oferentów z kół arystokratycznych licytacja nie przyniosła spodziewanych wy- 

ników i według przypuszczeń prasy pokryła tylko znikomą część długów Zubkowej, wy- 
„moszących 3/4 miljona marek. 

Marja Gurie Skłóńowska w Białym Damu 
WYPRAWA ZAMORSKA PO GRAM RADU. 

NOWY YORK. 15.10. (PAT). Przybyła do Nowego Yorku Marja Curie- 
$kłod owska. Znakomita uczona w imieniu ambasadora Filipowicza powitał 
sekretarz poselstwa Podoski oraz konsulowie generalni Polski i Francji. Przy 
byłe na powitanie znakomitej uczonej dziewczynki: polskie w strojach naro- 
dowych ofiarowały jej kwiaty. Przez cały pobyt swego w Stanach Zjednoczo- 
nych p. Curie będzie gościem p. Mallona i tylko trzy ostatnie dni bieżącego 
miesiąca spędzi w Białym Domu jako gość prezydenta Hoovera i jego mał- 
żonki. W programie pobytu znakomitej uczonej w Stanach Zjednoczonych 
jest wizyta u Forda w Detroit w związku z uroczystościami jubileuszowemi 
„Edissona. Znakomita uczona otrzyma od swych przyjaciół amerykańskich dar 
w postaci grama radu. Pani Curie - Skłod owska udaje się z powrotem do 
Europy dnia 8 listopada. 

  

    
dycja. Wobec tego, mówi nam, naj- 
czynniejszy współorganizator odbudo- 
wy Uniwersytetu — na rzeczy zewnę- 
trzne, na razie drugorzędne nie było 
ani czasu, nie mogło też starczyć środ- 
ków. 

Po 101atach gdy się obchodzi 350- 
lecie założenia Wszechnicy Batorowej 
a zarazem Uniwersytetu zdaję sprawę 
z 10-etniej pracy organizacyjnej i już 
normalnego funkcjonowania można by- 
ło i trzeba było zająć się szatą zewnę- 
trzną. 

stytut nauczycielski, biura i mieszka- 
nia urzędnicze, więc każdy dziedziniec 
stanowił jakby podwórze danej insty- 
tucji rosyjskiej. W przeciągu 90 lat 
prawie zupełnie zatarte były najbar: 
dziej charakterystyczne rysy fizjogno- 
mji Uniwersytetu. Wielokrotne „remon- 
ty“ albo zatarly to oblicze albo иту- 
ślnie nadały mu charakter obcy; o usu: 
nięcie tych narzuconych cech przede- 
wszystkiem nam chodziło. Przetknię- 
te zostały nanowo bramy i przejścia 
łączące te historyczne dziedzińce. Dla 
ilustracji jak zmasakrowane były te mu- 
ry i podwórza, przypomnieć trzeba że 
pośrodku dziedzińca  Sarbiewskiego 
stał duży murowany budynek partero- 
wy z blaszanym dachem a wysoką dre- 
wnianą rurą mówiącą o swem przezna- 
czeniu. Te naleciałości zostały niezwło- 
cznie usunięte. Oczywiście trzeba było 
przedewszystkiem adaptować do ich 
nowego przeznaczenia wszystkie aule i 

sale wykładowe, z których względni e 
najmniej zmieniona była aula kolumno- 
wa. Powstała jako nowa sala notabene 
najobszerniejsza w Uniwersytecie — 
sala Śniadeckich tak dziś popularna w 
Wilnie z powodu wykładów powsze- 
chnych i odbywających się w niej czę- 
sto zjazdów. A 

Niemożliwem było — w owym 
roku 1919 odtworzyć arkady w dziedziń 
cach; nie dało się nawet zmienić mala- 
tur, ze względu na inne konieczniejsze 
wydatki, naprz. dziedziniec Foczobut- 
ta przez 10 lat jeszcze nie mógł być 
doprowadzony do jednolitej szaty, bo 
najważniejszym oczywiście byta orga- 
nizacja samego Uniwersytetu. 

Po dawnym Uniwersytecie po 
została _ była tylko i. obo" 

stara, _ świetna tra- 

Przyświecała myśl jedna, przywró- 
cenie dawnego wyglądu starym mu- 
rom, nie wszystko jeszcze dało się wy- 
konać, pozostają szczegóły które wy- 
kończone będą zapewne już w przy” 
szłym roku. Całość jednak da, sądzę, 
już teraz obraz jednolity. 

Wślad za tem dodać należy, że w 
zakresie odbudowy przywrócono głów* 
ne wejście do Uniwers., tak, jak jest 
znane z rysunków Smuglewicza i plan- 
szy „Albumu Wileńskiego". Dziś wcho- 
dzić będziemy znowu da dziedzińca 
Skargowskiego pod aulą kolumnową. 
Na to potrzeba było teren dziedzińca 
wyrównać do dawnego poziomu, to 
wywołało koniecznošč usunię* 
cia ozdabiających przez długie lata 
ten dziedziniec drzew. Przesunięte Z0- 
stały na dawne swe miejsca okna w 
skrzydłach tego dziedzińca. Cały pro- 
jekt opracowany został przez Prof. Jul- 
jusza Kłosa, robotami kierowała Dy- 
rekcja Robót Publicznych, przy udzia- 
le biura konstrukcyjnego tejże Dyrek- 
cji. Do dwuch przywróconych wnętrz 
przy wejściu głównem wyrzeźbił sym- 
boliczne figury Prawdy i Piękna prof. 
Bałzukiewicz. 

Dalej odnowiony został dziedziniec 

Żłobek im. Marji w nowym lokalu 
Przed dziesięciu dniami pisaliśmy 

obszernie o „Żłobku imienia Marji* o. 

becnie z racji poświęcenia nowego lo- 

kalu Żłobka powracamy do tego tema* 

tu aby dać sprawozdanie z uroczystoś- 

ci poświęcenia nowego lokalu, mie- 

szczącego się w  nowozakupionym 

przez T-wo Opieki nad Dziećmi domu 
przy ulicy Fabrycznej Nr. 39,na Zwie- 
rzyńcu. 

Uroczystość ta zgromadziła znacz- 
ną ilość osób, którym nie obojętny jest 
los niezwykle pożytecznej instytucji ja 
ką jest Żłobek stworzony i rozbudowa- 
ny (75 dzieci) dzięki niezwykłej ener- 
gji i zdolnościom organizacyjnym p. Ja 
dwigi Brenstejnowej. 

Władze reprezentował wice staro- 
sta grodzki p. Bohdanowicz, pozatem 
zauważyliśmy pp. prezesa Maleckiego, 
dyrektora Świąteckiego, senatora Abra 
mowicza, ławnika Łokucjewskiego, ra- 
ddną m. Wilna p. Iwaszkiewiczawą pp. 
dyrektora Riegla, Brenstejna, dr. Sznio 
lisa z małżonką. 

Ceremonji poświęcenia dokonał 
miejscowy proboszcz ks. dziekan But- 
kiewicz. Historję powstania Żłobka о- 
raz wszystkich perypetyj przez jakie 
musiał przejść zanim osiadł w obecnym 
lokalu oraz historję rozwoju T-wa O- 
pieki nad sierotami opiekującego się o- 
beonie Żłobkiem im. Marji, Gniazdkiem 
im. św. Teresy (ul. J. Jasińskiego) i 
schroniska im. K. Zubowicza przedsta- 
wili w przemówieniach swoich prezes 
zarządu towarzystwa W. hr. Mohl o- 
raz ks. dziekan Butkiewicz. 

Żłobek im. Marji powstał w 1917 r. 
w ten sposób, że p. Jadwiga Brenstej- 
nowa uzyskawszy od jednej ze swych 
znajomych 5 rubli złotych wynajęła 
malutki lokalik aby zapoczątkować tą 
wysoce humanitarną instytucję. Dzięki 
energji założycielki i ofiarności społe- 
czeństwa Żłobek rozwijał się stale. Pe- 
wnym załamaniem się był okres kiedy 
eksmitowany z lokalu znajdującego się 
w domu dr. Legiejki o mały włos nie 
znalazł się „na bruku”. Przyszło tu z 
pomocą T-wo Opieki nad Dźiećmi u- 
dzielając schronienia w nowonabytym 
domu, położonym w jaknajpomyślniej- 
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Poczobutta z pięknem dawnem obser- 
watorjum  astronomicznem, fundacji 
Puzyniny. Przy odnawianiu rzeźb przed 
stawiających znaki Zodjaka zaszedł 
drobny, ale niespodziewany, a zarazem 
znamienny fakt. Murarz zajęty odskro- 
bywaniem nawarstwień tynku odnalazł 
umieszczone wysoko na znakach Zod- 
jaka złote gwiazdy. Przy usunięciu po* 
włoki późniejszych farb ukazały się te 
gwiazdy, w pierwotnej doskonale za- 
chowanej pozłocie. Z dołu dziedzińca 
przy znacznej odległości oko gwiazd 
tych prawie nie dostrzega. Umieszczo * 
ne one były przed 150 laty jako uzu- 
pełnienie znaków Zodjakowych. Odkry- 
cie to mówi o niezwykłej pieczołowito- 
ści tych, którym w onych, dawnych 
czasach przypadło w udziale ozdabiać 
mury uczelni. Nie pustym frazesem był , 
napis umieszczony na ścianie: „Hinc 
itur ad astra, kończy swą myśl z mo- 
cą czcigodny Profesor. 

Odnowione zostały również inne 
dziedzińce: Sarbiewskiego z tak cha- 
rakterystycznym  zakątkiem plebanii 
Ś$-to Jańskiej, Smuglewicza oraz Mickie 
wicza. Piękną ozdobę odnowionych mu 
rów uniwersyteckich stanowią odnale- 
zione i z wielką starannością odnowio- 
ne przez p. Marjana Słoneckiega treski 
zdobiące t. zw. „Białą Salę* od strony 
placu przed Bibljoteką Uniwersytecką. 
Przedstawiają one znaki planet oraz 
symbole i instrumenty astronomii i fi- 
zyki. 

Po tych informacjach p. prof. Rusz- 
czyc, dodaje: nadmienić należy, że do 
odnowienia części Uniwersytetu przy 
dziedzińcu Skargi, przyczyniły się wo- 
jewództwa wschodnie z wileńskiem na 
czele. W uporządkowaniu zaś placu 
przed Bibljoteką oraz sąsiednich ulic 

do iki. 26 Loterji Państwowej 

sq już U nas do nabycia, 
Nasza najszczęśliwsza Kolektura Lot. Państw. już wypłaciła swym gra- 

złotych, uszczęśliwiając setki rodzin — to też wszyscy 
śpieszcie do nas po szczęśliwe losy I klasy. 

Co Grugi los wygrywa, 
GŁÓWNE WYGRANE: 

750.000 Zrmme 250.000 « 150.000 
i wiele, wiele innych sum. 

Ilość wygranych znacznie powiększona. Najszczęśliwszą kolektura 

JH MINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. P. K, O. 3553 

Wilno, Niemiecka 35, 
LIDA; ul. Suwalska 28. 

‚ Na prowincję wysyłamy niezwłocznie po wpłaceniu należności na 
jedno z naszych wyżej podanych kont (bez różnicy na jaki numer). 

, UWAGA: U nas zazwyczaj padają bardzo duże wygrane, lecz zacho» 
wujemy dyskrecję przez wzgląi na klijentów. Losy t. zw. 
zamiediamy na nowe 1 klasy dopłacając resztę. 

dba o swoim dobrobycie, musi 

szczęśliwym losem MINKOWSKIEGO 
do l-ej klasy £0-ej Loterji Państwowej, 
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szych i pod względem hygieny, i este- 4 
tyki warunkach. 

Dom ten, niegdyś pałacyk ks. Wit- 
kensteina, następnie letnia rezydencja 
generał - gubernatorów, potem włas- 
mość prywatna gen. Martensohna, a o* 
statnio pana Sołonojca zakupiony 
został przez Towarzystwo za fundu- 
sze uzyskane ze sprzedaży miastu do- 
mu przy zaułku Górzystym, gdzie o- 
becnie mieści się szkoła powszechna. 

Ponieważ nowonabyta przez T-wo; 
posesja ma jeszcze 3 ha ziemi projek- 
towane jest zbudowanie dużego, muro* 
wanego gmachu, mającego pomieścić 
w sobie wszystkie instytucje 'Towa- 
rzystwa. 

- 

O tem co zobaczyliśmy zwiedzając 
Żłobek nie będziemy pisać. Powiedział 
o tem dokładnie nasz kolega redakcyj- 
my pisząc feljeton, w którym wiernie 
oddał stan rzeczywisty. Czystość panu- 
je w Żłobku wzorowa, ca jest najlep- 
szym dowodem troskliwej opieki pań 
Brenstejnowej i Moncewiczówny oraz 
lekarza p. dr. Stawiarskiej mającej nad 
zór nad stanem zdrowotnym „lokato- 
rów* Żłobka. Jest ich ponad siedem- 
dziesiąt „sztuk“, a raczej „sztuczek*. 
Jak można wnioskować z wesołych о- 
czek powodzi się malenstwom dobrze. 
Znaczna ich część pełza po czyściut- 
kich pokoikach trzymając się łóżeczek 
lub fartuchów pielęgniarek. 

Chore, a było ich kilkoro, izolowa- 
ne są w oddzielnym pokoju t.zw. szpi- 
talu. 

Niewątpliwie każdy, komu danem 
będzie zwiedzić Żłobek im. Marji wyj- 
dzie oczarowany i nie zapomni że bied- 
na dzieciarnia utrzymuje się z ofiar- 
ności społeczeństwa, które nie powin- 
no zanicdbywać tego obowiązku. 

FW 

SGDOGZEEC CZCI 

Binro Roszczeń Przewozowych 

J. Galijewski I W, Nowicki 
ZOSTAŁO PRZENIESIONE 

na ul. Ostrobramską 3 m. 1. 
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wziął wydatny udział samorząd mias 
Wilna. Wszystkie prace dokonane 20° 
stały w ramach przewidzianych sum 
budżetowych. Nie byłyby one jednak 
możliwe, gdyby nie zapał wszystkich 
uczestników odbudowy, od robotników 
i majstrów do kierowników odbudowy 
włącznie. 

Do programu realizacji dalszych 
zamierzeń pozostaje wmurowanie sze”, 
regu tablic pamiątkowych, na 
dziedzińcu zaś głównym / wznie- 
меше pomnika Króla  Zatožy- 
„ciela Stefana Batorego. 

Temat tak drogiej czcigodnemu pro- 
iesorowi sprawy został na tem zakoń- 
czony. 

Informacje swe czcigodny profesorg, 
zaopatrzy* był następującem zdaniem: 

nie pozostało w Wilnie śladu daw” 
nej rezydencji królewskiej, renesanso- 
wego „Zamku Dolnego", z gmachów 
świeckich jedynie w podwórzach uni- 
wersyteckich  dźwięczą nuty dawnej 
świętności — epoki dalekich królów. 
JEST TO NASZ WAWEL WILEŃSKI. 
Niechże nowe pokolenia Wilnian ukó- 
chają go tak, jak mieszkańcy Krakowa - 
swoje Wzgórza Wawelskie. 

Profesor Ruszczyc dumny być mo 
że z dokonanego dzieła. Dając na pod- 
stawie jego informacyj krótki zarys 
odbudowy murów wszechnicy w cią: 
gu dziesięciolecia pozostaje wyrazić 
życzenie, ażeby słowa czcigodnego pto 
fesora były hasłem do jeszcze więk: 
go zainteresowania się ogółu Uniwer- 
sytetem, będącym naszym Wileńskim ; 
Wawelem: i 
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 dokforatów honorowych, nadanych z powodu 

' jubileuszu 350-lecia Uniwersylefu Wileńskiego 
1. Prezydent Rzeczypospolitej Prof. Dr. Ignacy Mościcki Warszawa 

Wydz. M-Przyr. 

Wydział Teologiczny. 
1. Generał OO. Jezuitów O. Kazimierz Ledóchowski Rzym 

2. X. Prof. Jan F.jałek Kraków 

Wydział Humanistyczny. 

1 1. Prof. Józef Bedier Paryż 
2. Prof. Juljusz Bertoni Rzym 
3. Prof. Mkołaj Jorga Bukareszt 

4. Prof. J. J. Mikkola Helsingfors 

5. Prof. Ludomir Niederle Praga 

6. Prof. G. R. Noyes Berkley (Kalifornia) 
1. Prof. L. Szadeczky S:eged 

8. Prof. Wilhelm Bruchnalski Lwów 

9. Prof. Jan Rozwadowski Kraków 

10. Prof. Adam Wrzosek Poznań 
11. Prof. Tadeusz Zieliński Warszawa 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

1. Prof. Henryk Berthelemy Paryż 
2. „ Piotr Bonfante Rzym 
3. „ Paweł Fournier Paryż 
4. „ Salwator Riccobono Palermo 
5. „ „Karol Stooss Zurich 
6. „. Władysław Abraham Lwów 
1. „. Władysław Leopold Jaworski Kraków 
8. „ Stanisław Kutrzeba Kraków 
9. „Ignacy Koschembar-Lyskowski Warszawa 

10. „  Leoa Pietrażycki Warszawa 
"41. „ Stanisław Starzyński Lwów 

12. „ Fryderyk Zoll Kraków 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

1. Prof. Emil Godlewski Kraków 
2. „. Stanisław Michalski Warszawa 
3. „ Michał Siedlecki Kraków 

Wydział Lekarski 

1. Prof. Paweł Baillart Paryż 
2. „. Ludwik Bruntz Nancy 
3. „. Ludwik Pausepp Dorpat 
4. „„ Karol Richet Paryż 
5. „ Henryk Roger Paryž 
6. „Antoni Gluzinski Warszawa 
1. „ Kazimierz Kostanecki Kraków 
8. Dr. Witold Węsławski Wilno 
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KRO 
ŚRODA 

wschód si. g. 5 m. 50 

Zach. m. 0 g, 16 m. 24 
iutro 

Wiktora. 

Spostrzeżenie meteorologiczna Tsklnón 
Meteorologii U. 8. ® 

z dnia 15 X 1929 г. 

Ciśnienie J 760 
średnie w m | 

Temperatura | + 9x 
średnia | 

Opad za do = 
oę w mm. | 

Wiatr łaoc.-zachożni. 
przeważający > 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum za dobę +  'C 

- Maximum za dobę -+ 139. 
Tendencja barometryczaa: wzrost ciśnienia. 
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URZĘDOWA 

— (y) Konierencja ministra Staniewicza. 
Bawiący w Wilnie w związku z uroczystoś- 
ciami 350 lecia Uniwersytetu Stefana Bato- 

rego p. minister reform rolnych prof. dr. Wi- 

told Staniewicz, odbył dłuższą konferencję 
z prezesem Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

Stanisławem Łączyńskim. W toku konferen- 
cji były omawiane sprawy: scalania, meljora 

cji objektów scalanych, zabudowy osiedli 

scalonych oraz organizacyj gospodarstw u- 
tworzonych w wyniku przebudowy ustroju. 

„ Poruszona również została sprawa 

iż | ista gruntów dla terenów 

ćwiczebnych garnizonu wileńskiego. Następ* 

nie p. minister odbył konferencję z dyrekto- 
rem Oddziału Państwowego Banku Rolnego 
p. Maculewiczem. 

— (y) Z posiedzenia Wydziału Wojewó- 
dzkiego. W dniu 14 bm. odbyło się pierwsze 
po dłuższych wakacjach posiedzenie Wydzia- 

łu Wojewódzkiego w Wilnie. Na posiedze- 
niu przewodniczył p. wicewojewoda St. Kir- 
fiklis. Qbecni byli wszyscy członkowie Wy- 
działu Wojewódzkiego jako również nowy 
prezes Izby Skarbowej w Wilnie p. E. Ra- 
tyński. Po zagajeniu posiedzenia obecni Ucz” 

cili przez powstanie pamięć zmarłego w dn. 
26. 7. rb. Marjana Cywińskiego członka Wi- 
leńskiej Rady Wojewódzkiej z terenu powia- 
tu święciańskiego, znanego chlubnie działa 
cza na polu pracy samorządowej i społecz- 
nej. Z ważniejszych spraw jakie były przed- 
miotem obrad wypada nadmienić następują- 
ce: 1) wskazanie przez wydział wojewódzki 
dwuch kandydatów, którzy w charakterze 
przedstawicieli sfer samorządowych weszli 
by w skład komisji wojewódzkiej dla przed. 
wczesnego przygotowania materjałów w spra 
wie ustalania urzędowej nomenklatury miej- 
scowości w Polsce. Jako kandydatów WY- 
dział wojewódzki wskazał następujące 0S0- 
by: p. Wacława Gizbert - Studnickiego i p. 
Euzebjusza Łopacińskiego, 2) wysłuchanie 
opinji Wydziału Wojewódzkiego w sprawach 
projektu wyrównania granic powiatów: wi- 
leńsko - trockiego i oszmiańskiego z jednej 
strony, a pow. lidzkiego z drugiej strony. 
3) sprawa wydania rozporządzeń porząd- 
kowych wojewody o zapobieganiu pożaru, 
o zakazie umieszczania w miejscach i loka- 
ach publicznych t.zw. aparatów zręczności 
i w przedmiocie wszelkiego rodzaju auto- 
matów. Pozatem Wydział Wojewódzki rozpa 
trzył: Dwie sprawy z dziedziny przepisów o 

   

NIKA 
Boru aby zwiedzić schronisko: prowadzone 

przez SS. Urszulanki oraz ognisko dla wy- 

chowawczyń schroniskowych. Po_ południu 

odwiedził czytelnię im. Tomasza Zana (W. 

Pohulanka 14). " Ё 
W czasie požegnania na dworcu kolejo- 

wym p. minister Prystor wystuchai kolejno 

niemal wszystkich przedstawicieli instytucyj 

i organizacyj społecznych zapewniając, że 

potrzeby opiekuńcze m. Wilna są bliskie je- 

go sercu. Widomym dowodem zainteresowa- 

nia się ministra Prystora zakładami opiekun 

czemi m. Wilne jest doraźna dotacja trzy- 

dziestu kilku tysięcy złotych na potrzeby 
zwiedzańych zakładów i instytucyj. Nałeży 
zaznaczyć że inspekcja zakładów opiekun- 

czych m. Wilna dokonana przez ministra Pry 
stora była pierwszą wogóle inspekcją prze- 

prowadzoną w naszych wileńskich — zakła- 
dach opieki społecznej od czasu uz yskania 
Niepodległości przez ministra pracy i opieki 
społecznej. A ы 

— (y) Audjencje u p. wice - wojewody. 
Zastępujący nieobecnego wojewodę p. wice- 
wojewoda St. Kirtiklis przyjął w dniu wczo- 
rajszym pp. starostów W. Iszorę i Radwań- 
skiego w sprawach bieżących oraz delega- 
cję robotników kanalizacyjnych w osobach 
radnych: posła Pławskiego i Stążowskiego, 
którzy interwenjowali z powodu przerwy w 
robotach kanalizacyjnych Magistratu wileń- 
skiego, wywołanej brakiem funduszów, skut- 
kiem czego wielu robotników utraciło pracę. 

MIEJSKA 
— (a) Samochód Pogotowia Ratunkowe- 

go. Remont samochodu SA Ratunko- 
wego jest na ukończeniu. Dziś lub jutro zo- 
stanie on oddany do użytku lecz na jak dłu- 
go niewiadomo. ‚ 

Jeszcze raz wzywamy odnošne czynniki 
miejskie do wgiądnięcia w tą sprawę Dy za- 
wczasu zapobiec takim wypadkom, jakie mie 
liśmy ostatnio, że miasto było pozbawione 

lekarskiej, jedynie dłatego że nie- 
lano o taborze Pogotowia na wypadek 

zepsucia się samochodu. : 
Jest wprost nie do pomyslenia by na przy 

szłość Pogotowie mogło _. się posługiwać 
Fordem z zepsutemi hamulcami lub też roz- 
trzęsioną konną karetką która stale się roz- 
sypuje (ostatnio podobny wypadek miał miej 
sce przed trzema dniami podczas wyjazdu 
na wypadek, kiedy mianowicie w karetce 
spadło koło.) 

Najwłaściwszem byłoby natychmiastowe 
kupno dobrego podwozia i dobudowania od- 
powiedniego nadwozia tak by karetka nada- 
wałaby się do kursowania na najwęższych 
uliczkach miasta. 

Zasłanianie się brakiem funduszów nie 
może w tym wypadku mieć miejsca. Można 
zrezygnować z takich lub innych inowacyj 
lub ulepszeń w poszczególnych działach go- 
spodarki miejskiej lecz w chwili gdy wcho- 
dzi w grę Pogotowie Ratunkowe należy ca- 
ły, swój wysiłek skierować w kierunku umo- 
źliwienia tej instytucji należytego  funkcjo- 
nowania. 

(0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 12, paratyphus 1, płonicę 
22, błonicę 5, odrę 15, różę 2, ospę wietrzną 
10, krztusiec 3, gruźlicę 13 (1 zm.) i grypę 
1, razem 84 osoby, z których 1 zmarła. 

WOJSKOWA 

— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 
Dziś do zebrań kontrolnych dla szeregowych 
urodzonych w roku 1904 a przebywających 
obecnie w rezerwie, winni stawić się ci wszy 
scy nazwiska których rozpoczynają się na 
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poborowych rocznika 1909, 
y, referat wojskowy par rzezi 5 

— (o Spis 
Jak już donos 
stratu przystąj 
sporządzenia spisu poborowych 

  

      

zwalczaniu alkoholizmu, 7 uchwał sejmiko- 1909. 
wych natury finansowej oraz 17 odwołań od 

decyzyj organów samorządowych. 

‚ — (у) Ostatni dzień pobytu w Wilnie 
min. Prystora. W poniedziałek ub. p. min. 
Prystor kontynuując swoją inspekcję zakła- 
dów opiekuńczych odwiedził weteranki nau- 
czycielki w ich schronisku na ul. Piaski. Po 
wspólnej fotografji z sędziwemi pensjonar- 
juszkami i udzieleniu każdej z nich doraźnej 
zapomogi pieniężnej odjechał do Czarnego 

Wobec przypadających obecnie świąt ży 
dowskich, wyjaśnia się, że osoby wyznania 
mojżeszowego, których stawiennictwo do spi 
su poborowych rocznika 1909 przypada na 
dzień świąteczny, moga w ten dzień nie zgła 
sząć się, natomiast obowiązani stawić się 
następnego dnia po święcie. 

Spis będzie trwać do dnia 30 listopada rb. 
— (0) Odroczenie służby wojskowej a 

wcielanie do szeregów. W związku z rozpo- 
czętem wcielaniem do szeregów poborowych 

Na tropie morderstwa dokonanego na osobie 
żołnierza polskiego 

Onegdaj we wsi Waszkuńce gminy Koniawskiej powiatu Wiieńsko-Troc- 
kiego ujawniono potworną zbrodnię popełnioną przed dziesięciu laty przez 
jednego z tamtejszych mieszkańców Jana Iwanowskiego. 

Ostatnio w zabudowaniach Iwanowskiego prowadzono roboty budowlane 

podczas których w piwnicy wykopano kościotrup. š 
Jak wykazało dochodzenie przed 10 laty został zamordowany żcłnierz 

polski, zwłoki którego zakopano w piwnicy. 

Zbrodni tej miał dokonać Iwanowski podczas zatargu z nieznanym żoł- 
nierzem najprawdopodobniej zaraz po wejściu wojsk polskich na teren powia- 

tu wileńsko-trockiego: 

Policja po ustaleniu tych szczegółów zarządziła aresztowanie winnego 

morderstwa. 
Na miejsce ujawnienia zbrodni, wezwano rzeczoznawców którzy ustalą 

pochodzenie żołnierza, gdyż możliwem to jest ze względu na znalezione przy 
trupie różne rzeczy pochodzenia wojskowego. (c). 

Uroczystość z okazji 150- 
Pułaski 

W dniu jutrzejszym odbędzie się uro- 
czystość poświęcona 150 letniej rocznicy 

śmierci Kazimierza Pułaskiego. O godz. 

9.30 rano odbędzie się nabożeństwo żałob- 
ne celebrowane przez JM. ks. Biskupa Mi- 
chalkiewicza. Kazanie wygłosi ks. Żebrow- 

iecia śmierci Kazimierza 
890 

ski. W nabożeństwie weźmie udział woje- 
woda wileński, przedstawiciele władz woj- 
skowych i cywilnych oraz szkoły i wojsko. 
Po nabożeństwie odbędzie się defilada 
wojskowa. W dniu tym w szkołach odbędą 
się odczyty okolicznościowe. (y). 

2 SLL AO WK GRADE a S 

rocznika 1908, przypominają Powiatowe Ko- 

mendy Uzupełnień, że osoby, które złożyły, 

podania o odroczenie z tytułu jedynego ży- 

wiciela i które dotąd nie otrzymały jeszcze 

w tej sprawie odpowiedzi, muszą się bez- 

względnie stawić do samych pułków w ter- 

minach, wskazanych w nadesłanych im kar- 
tach powołania. W razie pozytywnego załat- * 

wienia prośby o odroczeniu, poborowi ci bę- 
dą później uzyskiwali zwolnienie z pu łków. 

POCZTOWA 
— (y) Nowa agencja pocztowa. Dyrek- 

cja Poczt i Telegratów zawiadamia, iż Z dn. 

26 pażdziernika zostanie uruchomiona agen- 

cja pocztowa w Łuku n-Narwią w pow. woł- 

PE. KOMUNIKATY 
— 76-ta Środa Literacka odbędzie, się 

dzisiaj o godz. 8 wiecz. w siedzibie Związku 

Literatów, Ostrobramska 9. е 

Tematem jej będzie przeszłość i przysz- 

łość Murów Bazyljańskich: dyskusję zagai 

zes prof. Pigon. › 

RW ED OSY mają członkowie zwyczaj- 

ni i członkowie - WE za- 

isywać się można przy wejściu). 

ZE Erna Lista ofiarodawców na 

rzecz zbiorów w Celi Konrada. Związek Li- 

teratów składa serdeczne podziękowanie na- 

stępującym osobom i instytucjom, które zła- 

żyły dary do tworzącej się kolekcji w mu: 

rach po Bazyljańskich: й 

Dr. Ludwik Gorecki z Paryža (krzesto i 

bilet wizytowy Mickiewicza), konserwator 

gen. Jerzy Remer z Warszawy (marmurowa 

tablica pamiątkowa do Celi Konrada), A 

Janina Umiastowska (dwa garnitury mebli 

Polskie Radjo w Wilnie (Ścienny kilim arty- 

styczny wytwórni „Ład* 2 X 4 m), Stani- 

sława Konarska z Wilna (stolik inkrusto- 
wany), Józefa Krzemińska (książka do nab. 
z 19-go wieku), „Wanda Szalewiczowa (fot. 
sybiraka Kaz. Szalewicza), Walerjan Charkie 
wicz (fot. listu Stefana Zana do Ign. Domej- 
ki i list Wł. Mickiewicza), Helena Romer (9 

starych sztychów i rycin), mec. Stanisła- 
wowstwo Węsławscy (15 litografij z „Albu- 
mu Wilczyńskiego" i in.) prof. Juljusz Kłos 
(plany gmachu po bazyljańskiego) „Helena 
Hulewiczowa (45 fot. powstańców i działa- 
czy z 19-go wieku), W. Hulewicz (4 ryciny) 
dr. Wład. Bujalski (7 tomów dawnych wy- 
dań Mickiewicza), Rodzina Szeligowskich (6 
rycin i fot. z 19-go w.) Dalsze nazwiska o0- 
głoszone będą później. : 

Bank Towarzystw Spółdzielczych Oddział 
w Wilnie złożył na ten sam cel sumę 200 zł. 

SZKOLNA 
— (0) Zakaz udzielania przez nauczycie 

В tekcyj prywatnych. Jak się dowiadujemy 
władze szkolne wydały przypomnienie do cią 
ła pedagogicznego o istniejącym zakazie u- 
dzielania poza szkołą lekcyj prywatnych ucz- 
niom szkół, co kolidować może z ich obo- 
wiązkami służbowemi. 

RÓŻNE 

— Wystawa jubileuszowa uniwersytetu 
wileńskiego zostaje przedłużona do niedzieli 
dnia 20 października włącznie. Skłania do te- 
go wielkie zainteresowanie społeczeństwa 
pokazem (frekwencja przekracza 1000 osób 
dziennie), obejmującym: dzieje dawnego U- 
niwersytetu Stefana Batorego oraz salę, po- 
święconą pamięci Lelewela. 

Szczególną uwagę zwracają na siebie 
cenne dary, złożone Uniwersytetowi w dniu 
Jubileuszu. 

— (y) Ostrzeżenie pod adresem dziew- 
cząt wiejskich. Starostwo Grodzkie przestrze 
ga tą drogą młode kobiety nie mające za- 
pewnionej w mieście pracy aby nie przyjeż- 

i do Wilna w poszukiwaniu tej pracy, 
ość służby domowej jest obecnie zu- 

e dostateczna. Przybyłe z prowincji dzie 
ęta padają często ofiarą jednostek wyzy- 

ch je w celach nierządu oraz handła- 
wym towarem. я 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 

dalszym ciągu Świetny „„Rewizor* Gogola, 
na którym publiczność wybornie się bawi 
oklaskując wszystkich wykonawców z Al. 
Zetwerowiczem na czele. 

W próbach w teatrze na Pohulance ar: 
cywesoła komedja  Grzymaly-Siedleckiego 
„Maman do wzięcia”. 

— Teatr Miejski Lutnia. Gra dziś po 
raz ostatni sensacyjną „Powódź* Bergera, 
którą wyreżyserował utalentowany reżyser 
J. Walden. 

— Występy Malickiej i Węgierko. W 
czwartek, piątek i sobotę w teatrze Lutnia 
grana będzie pełna poezji komedja Niccode- 
miego „Świt, dzień i noc* z udziałem Marji 
Malickiej i Ależsandra Węgierko. Zaintere- 
sowanie wielkie. Bilety do nabycia w kasie 
zamawiań. 

— Przedstawienie dla młodzieży szkol- 
nej. W sobotę najbliższą o godz. 3.30 p. p. 

odbęd: i teatrze miejskim Lutnia 
przed ie popołudniówe po cenach naj- 
iższych, przeznaczone dia młodzieży szkol- 

Odegraną zostanie doskonała komedja 
A. Fredry „Wielki człowiek do małych inte- 
resów* z Al. Zełwerowiczem w roli głów- 
nej. Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
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wiań codziennie od 11—9 wiecz. 

cN GRAJA W KINACH? 
Lux — Cierpienia miłości. 
Wanda — Atlantyda. 
Piccadilly — Zagłada Rosji. Światowid — Titanic. i 
Hollywood — Kobieta w płomieniach. 
Wanda 5 sea: | miłości. 

— Szą andlai 2 - 
теЕЦыщ į rzy żywym to: 

Heljos — Ostatni romans. 
Kino miejskie — Marynarz słodkich wód 
Hollywood — Intrygant. 

‚ — (a) Jeszcze jedno kino. Do władz sta* 
rościńskich wpłynęło podanie o zezwolenie na 
urządzenie w lokalu b. klubu  kolejowców 
przy ulicy Dąbrowskiego kinematografu. 

W związku z tem specjalna komisja do- 
konała oględzin lokalu w celu stwierdzenia, 
czy stan jego odpowiada przepisom przewi- 
dzianym dla lokali publicznych. { 

Na srebrnym ekranie 

„W РЕОМЕМАСН®“ 
HOLLYWOOD. 

KOBIETA 

  

Ь ESR 

Przyglądając się kręconemu obecnie w 
Hollywood obrazowi „„Kobieta w  płomie- 
niach', odnosiłem ciekawe dość  (przynaj- 
mniej dla mnie) wrażenia. 

Oto zdawało się, że nikt do obrazu nie 
ma przekonania. 

Przekonania tego nie ma publiczność 
(sądzić o tem można i mnie także, jako 
widzowi), nie mają go także na ekranie i 
sami wykonawcy ról. 

Każdy śmiertelnik przeżywa od. czasu 
do czasu niechęć do własnej roboty. Ot! po- 
prostu nie trafia mu ona do przekonania, 
nie łubi jej. 

Tak jest czasem z artykułem dzienni- 
karskim, który musi być napisany, tak bywa 
czasem z poradą lekarską, zasięganą w Ka- 
sie Chdnych, talk wreszcie, w danym wy- 
padku, dzieje się z kreacjami aktorskiemi w 
„Kobiecie w płomieniach”. 

I tak, jak z musu pisany artykuł do ga- 
zety i z musu udzielana porada lekarska, 
djabła są warte, taksamo gra artystów w 
obrazie z. „Hollywood* jest zaledwie robo- 
tą rzemieślniczą, poprawną u wybitniejszych 

iza niż poprawną u mniej wybitnych ak- 
ów. 

Dlaczego tak jest — trudno wiedzieć. 
Możnia tu jedynie przypuszczać. 

Otóż mnie się zdaje, że niechęć lągólna 
otaczająca „Kobietę w płomieniach" wyni- 
ka poprostu z przeraźliwości tragizmu za- 
wartego w tym filmie. ° 

„Zaiste, bowiem, rzadko się zdarza wi- 
dzieć w jednym obrazie kinowym tyle tra- 

giczności co w opisywanym właśnie. 
. Tragiczny jest początek, z jego pło- 

mienną mił dwojga ludzi, z których 
każdy z logobna jest związany z kimś innym. 

ragiczna jest ta miłość zarówno dla 
kochającej się pary, jak i dla dwojga innych 
ludzi, związanych z nią. Ale czy tylko dwoj.. 
ga. Może i dla większej liczby osób? Na- 
wo tak. 

czy nie jest tragedją współżycie hr. 
Tahlberg z Robertem? Ten ciągły brak go- 
tówki, te upokarzające zabiegi o nią? 

_ „Albo wreszcie zakończenie obrazu! Ileż 
ciężkich naprawdę wrażeń daje. Ta dobro- 
wolna śmierć hrabiny w płamieniach wiel. 

kiego magazynu modniarskiego, uzasadnia” 
jąca przed samiutkim końcem obrazu, jego 
tytuł — strasznie to wszystko razem wzię- 
te cięrpiętnicza się przedstawia i strasz- 
nie ludzi męczy. 

Czy można się tedy dziwić niechęci 
ogólnej do obrazu? Ja się nie dziwię. 

‚„ Nad program Hollywood daje tygodnik 
filmowy wykonany przez warsz. wytw. do- 
šwiadczalną. 

Aktualja z minionego, niestety lata. 
Mam do zarzucenia wytwórni, że swą 

kronikę filmową mało urozmaica. 
._ Obrazy dotyczą 2—3 wydarzeń w sto+ 
licy i ma tem koniec, jak gdyby w Polsce 
tylko Warszawa miała rzeczy godne sfil- 
mowamia. f 

Kronika filmowa 
obrazy z całego) świata, 
dobne zdjęcia z ró 
skiego, dajmy przy 
całej Polski, 

„Paramountu“ daje 
nie stač nas na po- 

h końców globu ziem. 
jmniej obrazy z życia 

Omega, 
OGZEMPAODEZEWYYSETYWOSH 8 PTO 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

— (c) Podrzutek. W bramie domu Nr. 5 
przy ul. Bogusławskiego znaleziono podrzu- 
oonego chłopaka w wieku jednego miesią- 
ca. Ulokowano go w przytułku. 

„ —(c) Poranienie czas bójki. W trak- 
cie bójki wynikłej pomiędzy kilku osobnika 
mi na podwórku domu Nr. 47 przy ulicy 
Wielkiej został ranny nożem w plecy Wincen 
ty Podrys (Zawalna 25) Rannego uloko- 
wano w szpitalu żydowskim. Sprawcę — 
Ignacego Jowsza (Straszuna 6) zatrzymano. 

„— (c) Trup w lesie. W lasach majatkt 
Skidel pod Grodnem koło gajówki Rzeczki 
znaleziono trupa mieszkańca pobliskiej wsi 
Jana Myszkowskiego. Zachodzi podejrzenie 
że został on uduszony. 

Sprawcy jak i powod 
razie znane. 

   
   

zbrodni nie są na* 

— (c) Zabity pradem ele! cznym. Na 
drodze koło stacji Moczadź au asis 
prądem elektrycznym szofer autobusu kur- 
sującego w okolicy Mołczadzi Jan Szewczyk. 

Wypadek miał miejsce w chwili, gdy 
Szewczyk usiłował odpiąc rower uwieszony 
na drucie elektrycznym z powodu wiezienia 
80 na dachu autobusu. 

‚ — (c) Ujęcie złodzieja z futrami, Wczo- 
raj rano przechodzący ulicą Gazową policjant 
zauważył mężczyznę niosącego węzeł z gar- 
derobą. Na widok policjanta nieznajomy skrę 
cił w bok lecz widząc że jest goniony rzų- 
cił węzeł na jezdnię a sam począł uciekać co 
sił w nogach. Ž 

Ze względu na odległość, nieznajomy zdo 
łał ujść. W porzuconym węzle znaleziono 
"S gdzieš dwa futra — męskie i dam 
skie. 

Waścicieli futer nie zdołano jeszcze odszu 
kać 

— (c)Ujęcie przemytników. Pod Filipo- 
wem podczas przekraczania granicy do Pol- 
ski ujęto dwuch przemytników przy których 
ujawniono 50 kilogramów sacharyny i 1 kig. 
kokainy. 

— (©) Litwini postrzelili rybaka. Onegdaj 
w dzień koło wsi Świsłock pod Wiżajnami 
został postrzelony mieszkaniec tej wsi Bro- 
nisław Lisowski. Jak stwierdzono został on 
postrzelony przez strażnika litewskiego w 
chwili gdy łowił ryby w tamtejszym jeziorze 
jeden brzeg którego jest w posiadaniu Lit. 
winów. 

— (c) Kradzieże mieszkaniowe. Gardero 
bę wartości 400 zł . skradziono Michalinie 
Misiewicz (Lwowska 14) podczas jej nie- 
obecności w domu. 

Taksamo Monice Nowoszyńskiej(Równe 

  

  

Wszystkim tym, którzy okazali nam tyle serca w oddaniu ostatniej 

se 

Tusience Kołosowskiej, 

posługi naszej jedynaczce 

a w szczególności Wielebnym Księżom. 
boszczowi Kuleszy, oraz Szanownemu Nauczycielstwu, 

Prefektowi  Jasińskiemu i Pro- 

Koleżankom i 
Kolegom Zmarłej, tą drogą składają z głębi serca „Bóg Zapłać” 

RODZICE. 
  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

Tym razem tytuł mojego kącika nie 
jest wcale odpowiednim do treści, którą ni-- 
żej zamieszczam. 

Poprostu dzieje się to dlatego, żem do 
Leoniszek bynajmniej nie per pedes aposto- 
lorum się udał, ale, jak na nowoczesnego 
podróżnika przystało — samochodem. 

Jakoś zeszłej niedzieli rzekł mi znajomy: 
— Włóczysz się pan po śródmieściu, 

wyjrzałbyś raz kiedy cokolwiek poza jego 
obręb, ot, naprzykład do Leoniszek. 

— Doskonale, mówię chodzi tylko o to, 
że Leoniszki to nie miasto, a prowincja. 
Nie mój to więc dział, to „Ech krajowych* 
dotyczy. Kto inny w nich gospodarzy. 

— Ładny z pana urbanista, mój znajo- 

Dū 5EONISZEK 
nić i przysłowie nie będzie potrzebne? 

Jedziemy jednak dalej cudowną drog4 
nad samą Wilenką. 

Na drugim jej brzegu sterczą szkiel<“ 
ty przedwojennych fabryk. Tu browar Li;- 
skiego, tam młyn zburzony, ówdzie zna., 
że kiedyś garbarnia tam stała. 

Ocieramy się o piękne zbocza Belmor 
tu, całe w sosnach i dębach, Gdzieś w gó- 
rze, ukryta stoi willa pani Kadenacowe;, 
siostry Marszałka. 

Oglądam się. Piękna, przepiękna pano 
rama Wilna. Kościół Misjonarski, jak na dło 
ni, a obok niego złocisty szpic wieży So* 
boru. 

Znowu przed siebie patrzę. 

  

my ma to, kiedy nie wiesz, że Leoniszki to 
do miasta należą. Jeśliś pan słyszał kiedy 
o t. zw. wielkiem Wilnie — to dowiedz się 
że Leoniszki w jego właśnie obrębie leżą. 

Pogoda była piękna, ani słowa! Babie 
lato w pełni, czas wolny. Samochód na za- 
wołanie. | wreszcie ten przygwaždžający 
argument, to wytknięcie mi nieorjentowania 
się w granicach miasta. 

Wszystko to razem wystarczyło, aby 
mnie do wycieczki do Leoniszek skłonić. 
Uległem. 

W wygodnym, obszernym Fiacie mknę- 
liśmy przez Zarzecze. 

Już i Rynek w tyle pozostał, już i cmen- 
tarz Bernardyński z boku gdzieś miinął. W 
bok, w Saską Kępę skierowaliśmy się. 

Jakiś most zamajaczył przed oczami, 
— „Zastanowič“! padło z ust mego to- 

warzysza. 
Czemu „zastanowič“, a nie „zastano- 

wić się*, pomyślałem, ale zaraz jasnem mi 
się stało, że tu chodzi 0 „zastanowienie“ 

\ 
Dolina Wilenki wokół otoczona wzg 0- 

rzami/ Toną one w złocie pięknych barw. 
jesieni. Ileż odcieni, ile tonacyj, jak delikat 
nych, jak subtelnych? ы 

Tu się kończy droga miejska, a dalej 
aż do samych Leoniszek już tylko i tylko, 
także miejską ale prywatnie doglądaną dro- 
gą jechać będziemy. 

Zaraz” rzeczywiście samochód  lepie' 
nieść zaczyna (na złej drodze i najlepszy 
trzęsie). 

Przychodzi mi na myśl dawna droga. 
Kiedyś ludzie możni, własne wojska miel., 
własnym je sumptem utrzymywali, dziś się 
czasy zmieniły: wojska prywatnego miec 
nie wolno, ale za to jeśli kto publiczną dro- 
gę w porządku, za swoje własne pieniądze, 
utrzymuje — to to, można. jeszcze pewna 
radzi są temu tej drogi urzędowi opiekuno:* 
nowie. 

W któremś miejscu droga wysoko się 
wznosi nad urwiskiem nad samą Wilenką. 
Aż się sama prosi o barjerę, o odgrodzenie, 

    

  

samochodu, inaczej mówiąc, o jego zatrzy- 
manie. A . 

— Patrz pan i podziwiaj: osobliwie na- 
pis. 

Wysiadłem i patrzę. Jak wół z jednej i 
drugiej strony mostu stoją tablice. Podcho- 
dzę i czytam: „Jechać stępa. Dopuszczalne 
obciążenie 1500 kig". 

— A to znów, co takiego? — wołam 
odruchowo. — Któż to postawił? 

— Jakto kto? — Magistrat, Chwała 
Bogu, że przynajmniej sto pudów wieźć po 
moście można. Był czas, kiedy wogóle mo- 
stu nie było i nic wozić nie było można. 

‚ — Zwrócił się wtedy Magistrat do za- 
interesowanych funkcjonowaniem mostu o 
składkę kilkusetziotewą i teraz po trochu 
jezdzimy. 

Najlepsze jednak jest to, że kiedyś przy- 
łapano wóz z większemi, niż  dožwolono 
obciążeniem (wieziono właśnie mąkę z mły- 
nu w Leoniszkach) i właścicielowi jego gro- 
ziła kara. 

Ledwie siB od niej obronił argumentem, 
że magisrtackie auta ciężarowe, bez ładun- 
ku więcej niż 1500 klg. ważące, bezkarnie 
po moście jeżdżą. Cóż to wreszcie może być 
za ładunek, którego waga łącznie z koniem, 
wozem i wożnicą wynosi raptem sto pudów? 

„Zajrzałem pod most. Pewnym go naz- 
wać nie można. Przęsła wyglądają, ot, tak, 
jak na fotografji. т 

„Strzeżonego Pan Bóg strzeże” głosi 
przysłowie, ale swoją drogą poco stosować 

przysłowie, kiedy wystarczy most wzmoc 

    

  

     

poprostu dla 
nią. 

bezpieczeństwa jeżdżących 

Czy to wielka rzecz kilka słupów w zie- 
mię wbić, potem na nich kiłka innych poło 

żyć? 3 з 
Trzeżwy, to tutaj jeszcze da sobie radę, 

osobliwie w dzień, słyszę uwagę szofera, ale 
pijany i broń Boże nocą... 

Źresztą niech czytelnik łaskawy z foto: 
grafji sądzi. 

Może mi ktoś zarzucić, że żądam 
Magistratu rzeczy nadzwyczajnych. 

Może ktoś powiedzieć, że wtedy, gdy w 
centrum Wilna tyle jeszcze, trzeba zrobić, 
tyle: pieniędzy: wydać i gdy tych pieniędz: 
brak, wynajdują dziury w mostach gdzieś na 
peryferjach, narzekam na drogi za miastem, 
gdzie ruch jest niewielki. : 

Otóż przewidując te zarzuty powiedzieć 

0d 

   

muszę: droga do Leoniszek jest jedyną arte:. 
rją komunikacyjną łączącą je z miastem, tak 
samo jak jedyną łączącą z miastem dzielnicę 
Belmont. Pozatem w Leoniszkach znajdui: 
się młyn, bodajże największy w Wilnie, dla 
aprowizacji miasta pierwszorzędne mający 
znaczenie, W interesie miasta leży, aby tran- 
sport miał dobry. Е 

Okolice Wilna w stronę Leoniszek nale- 
żą do najpiękniejszych. Jeśli mówimy o orga- 
nizowaniu w mieście naszem ruchu turystycz 
nego, to trzeba temu ruchowi dać właściwe: 
drogi. Bez nich z miejsca nie ruszy. 

„Dlatego uważam, że jestem w porząd 
ku jeśli 9 kilkaset złotych na naprawę drogi 

ugujące] znaczną dzielnicę Wilna do kas 
skich kołaczę. 

  

  

  

CZEKOLADKI 

G. G. 

NADZIEWANE 

LARDĘLLAI 

CZEKOLADA TABLICZKOWA 
GG LARDELLI 

  

Pole 24) nieujawniony sprawca skradł 100 
zł i zegarek wartości 50 zł., zaś Gołdzie 
Prowalskieį ((II Jatkowa 7) skradziono przy 
rząd do nalewania kwasu. 

‚ — (c) Okradli w synagodze. ]oachi 
wi Zingierowi (Zygmuntowska 28) przed 
biorcy łeśnemu, podczas jego bytności w sy: 
nagodze skradziono z kieszeni 580 zł. 

  

  

— (c) Nagły zgon. W ubiegłą niedzielę 
zmarł nagle wskutek wady serca 70 letni 
Ant  Kosaty (Filarecka 78). 

— (c) Tajna gorzelnia. We wsi Bujwi- 
dy w gminie komajskiej w zabudowaniach 
Jana Cydzika ujawniono potajemną gorzel- 
nię, będącą w pełnym ruchu. Preparaty i 
zapas spirytusa skonfiskowano. 2 

— (c) Podrzutek. W bramie domu Nr. 8 
przy ulicy Piwnej znaleziono podrzutka — 
chłopaka w wieku około 4 tygodni. 

ABA KO MERAK NN NA se ba is Nor aaa 

1 /PRZETARG 

Wilenski Urząd Wojewódzki 
Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza piś - 
mienny przetarę ofertowy na budowę gm. 
Giełdy Pracy i Funduszu Bezrobocia w Wil- 
nie, przy ul. Cerkiewnej Nr. 4 o kubaturze 
1.700 m3. ' 

„ Przetarg odbędzie się w dniu 26 paździer 
nika 1929 roku, o godz. 12-ej w Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie ul. 
Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 78. Piśmienne 
oferty winne być złożone w tymże dniu do 
godz. 9 ej i pół w kancelarji Oddziału Budo- 
wlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92, łącznie z 
pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłaco- 
ne wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. 
zaoferowanej sumy. 

za. wojewodę 
Dyrektor inż. (—) St. Siła - Nowicki. 

(Okręgowa 

  

  
       



  

  

  

  

  

  

  

      

4 SŁO wo. 

GIELEDA WARSZAWSKA || LASAT OBWIESZCZENIE. Ki Miejski Od dnia 14 do 18 października 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
a: Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej Ch INO iejskie M Į dki h = d“ 15 października 1929 r rona 1 : 

6 A A UK: „KIArynarz SgoaRiCH WO 
2 ga asa a i e sowem ściąganiu podatków _i opłat z dnia SALA MIEJSKA Komećja w 8 sktach. W rolech głównych. „Człowiek bez uśmiechu" BUSTER KEATON i 

Dotr 888. 8,99 8.86 11.55—12,05. Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 17. V. 26 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) Lo ERNEST TORRENCE Rzecz dzieje się współcześnie. Nad program: 1) „WILEN:KA STRAŻ L 
A : : "i hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. podaje do publicznej wiadomości, że w @шв — ul. Ostrobramska 3. OGNIOWA* w 1 akcie, 2) „KAWALER z GITARĄ" komedia w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 

Belgja 12452, 12483, 124,21, 12.05—13,10* Muzyka z płyt gramofonowych 28 października 1929 roku, o godz. 10 rano m. 30. Pcczątek seansów cd g. 4-ej. Nzstępny program: „O ŚWICIE*. 
Kopenhaga 238,49, 239,09, 237,89 [310—13.20: Transmisia z Warsz. komuni- w Sali licytacyjnej Izby Skarbowej w Wilnie 

Budapeszt 15555 155,95 15515 kat meteorologiczny. 16.35 1655: Program rzy ul. Wielkiej Nr. 66 odbędzie się sprze : = 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka daż z licytacji 25 palt letnich damskich i —  Filim ze śpiewem. — Będą wykonane odpowiednie romanse. 

Holandja 358,92 359,82 358,02 lite: BR: 16.55 - 17,20: Audycja dla dzieci, palt jesiennych męskich oszacowanych na su 
Łondya 43,42, 43,53. 4831 mpowiadanie: Głocia Hali a 20 - 17.13; mę 1950 zł. należących do Liby Tiktin, sklep (S ORKIESTRA BALALAJEK i MANDOLIN, 

- _ Nowy-York 8,90 8,92 8,88 Muzyka z płyt gram dfdaGwych 1735-1810 ubrań gotowych przy uł. Wielkiej Nr. 36 na KINO-TEATR '. Najpiękniejszy sukces ostatnich czasów!  Najpopularniejszy mężczyzna świata, bożyszcze kobiet 
Oslo 231,52 238,12 236,92 Niespodzianka. 18.00—19.00: Tr. Nabożeń- pokrycie ZŁE. e HIELIOS“ А : a 66 (Adjutant jej książęcej 
Paryż 35,05 35,14, 34,96 stwa z Ostrej Bramy z. okazji zakończenia 1 ROW SNY ah t00 CZ mości). 

a 2280 26,46,5 20,34 o o aa EBEKTKALAaAmMLEHM2A w potężnym dramacie erotycznym 98 Aka milości Bie AGNES IS > 20: „ © \ у ) Szwajcarja 172.49, 17292, 17116 gdczyt wvgłosi ks. dr. Walerjan Meyszto- p й ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. _— _ Film wzruszejącej treścił Przepych! Wystawal — Śpiewno-, 
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* w pogoni za widmem 
Dan skoczył do auta i wyjrzał przez 

okienko za siebie. Duże 'auto policyj- 
ne wyjechało z bocznej ulicy. Detekty- 
wi dostrzegli go. 

Szybkim ruchem zatrzasnął za sobą 
drzwiczki, zrzucił płaszcz i zanim, zdzi 
wiony tak wielkim datkiem szofer zdą- 
żył ruszyć z miejsca, Dan otworzył bły 

- skawicznym ruchem przeciwległe drzwi 
czki i wyskpczył na chodnik przed skle 
pikiem z owocami. Wszystko to odby- 
ło się tak szybko, że szofer pojechał nie 
wiedząc, że pasażera już niema w au- 
cie. 

Samochód z pogonią był już w od- 
ległości pięćdziesięciu kroków.  Poli- 
cjanci w największym napęciu nerwów 
iie spuszczali z oczu sunącego przed 
niemi auta. Widzieli wskakującego do 
auta uciekiniera i postanowili nie tra- 
cić go z oczu, za nic w świecie. 

Przemknęli szybko przez  Kinsvy, 
nie zwracając uwagi na wysokiego mę- 
żczyznę, pochylonego nad ladą małego 
sklepika i kupującego banany. 

Szybko pracował radjo - telefon. 
— Hallo! Yard? Notujcie prędko... 

Tutaj patrol K. Widzieliśmy Dana. To 
on. napewno, ucieka... gdy nas poznał, 
przestraszył się i zaczął uciekać. Jędzi 
przed nami w aucie, w stronę Hygatt, z 
szybkością niezwykłą, lecimy za nim w 
odległości kilkudziesięciu kroków. Nu: 
mer taxisa zapisany. Sądzę, że dłużej 

_ mie można zwlekać i dostanę rozkaz a- 
 resztowania go. Proszę o odpowiedź! 

Dowódca patrolu z trudnością pa- 
nował nad zdenerwowaniem i niecier- 
pliwością. Za chwilę nadeszła odpor 
wiedź. Słychać było wyraźny, suchy 
głos szefa. 

— Hallo! Patrol K. Nie tracić go z 
oczu. Delbury wyjechał na spotkanie 
na Hygatt. Za pięć minut będzie tam. 
Pozwólcie Danowi dojechać do celu. 
Dalsze rozkazy wyda już Delbury. Mo 
że będzie potrzebował waszego auta. 
Przechodzicie pod jego wyłącznie roz- 
kazy. Skończyłem. 

  
  
    

   

— Niech ich djabli wezmą! — za 
klął oficer. 

Był zły i rozdrażniony. Taka оКа- 
zja nadzwyczajna i oto sławę złapania 
zbrodniarza trzeba ustąpić komu inne- 
mu! 

Taxis był nową i doskonałą maszy- 
ną, a szofer doskonale znał swój fach. 
Nie często zdarza się zarobić funt ster- 
lingów, za kurs jazdy! To też auto 
mknęło po przez niezbyt ludne ulice, 
z błyskawiczną prawie szybkością. Mi- 
jał auta © dorożki, lawirował zręcznie 
pomiędzy licznemi przechodniami na 
rogach ulic, uczciwie dążąc do tego, 
by osiągnąć cel w żądanym czasie. 

Dojeżdżając do domu w. Gryden, 
szofer zwolnił nieco i odwrócił się, by, 
zapytać 'o dalsze rozkazy. Na twarzy 
jego oabiło się najwyższe zdumienie. 
Skrzypnęły gwałtownie zatrzymane ko 
ła. Auto drgnęło i stanęło na miejscu. 
Szofer wyskoczył i otworzył szeroko 
drzwiczki, nie chcąc wierzyć własnym 
oczom. Kilka sekund stał tak, z otwar 
temi ustami, jak ryba, która dusi się 
na brzegu. Na podłodze w aucie leżał 
zmięty; pałszcz, lecz pasażera który tak 
śpieszył, nie było!... 

— Ach .. do djabła! — mruknął 
szofer i machinalnie wyjął banknot 
funtowy, by przekonać się, czy nie był 
fałszywy. К , 

— (o się stało? — rozległo się o- 
stre pytanie i ciężka dłoń opadła na je 
go ramię. 

— Uciekł! — jęknął zrozpaczony 
szofer. 

— Kto uciekł? 
—A skąd ja mogę wiedzieć— uciekł 

i koniec! Niema go w aucie...! — Bie- 
dak zdum ony i przygnębiony myślą że 
wysiłek jego poszedł na marne, drapał 
się w głowie, nie mogąc zrozumieć, co 
się stało i dlaczego. A jeszcze chciał, 
żebym go tutaj przywiózł z największą 
szybkością! — Zawołał rozkładając rę 
ce i zwracając oczy ku niebu, jakby 
tam szukając wyjaśnienia zagadki. 

Dowódca patrolu wszedł do auta i 
wziął płaszcz do rąk. 

— Oho, ... a to co znaczy? — obu 
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rzył się szofer, przybierając wojowni- 
czą postawę. 

— (Ciszej, ciszej, mój chłopcze, u- 
wiążaj, żebyś nie trafił do sądu! — Od 
powiedział mu ostry, rozkazujący głos. 

— !.. Przepraszam, ja nie wiedzia 
łem. Aha, już rozumiem, to patrol ze 
Scotland Yardu! 

Szofer spoważniał i zamilkł. 
Tymczasem Delbury oczekujący w 

domu na powrót miss Nelly, zobaczył 
samochód policyjny i wybiegł na uli- 
cę. Dowódca patrolu oznajmił mu o nie 
powodzeniu. Delbury zacisnął zęby i 
z oburzeniem słuchał opowiadania: 

— Wypuścili go — djabli! — jęk- 
knął. — Wypuścili z pod samego nosa! 

Po chwili milczenia, rozkazał: 
— jedźcie z powrotem na Kinsvy. 

Ale uważajcie lepiej. Bez niego nie po- 
kazujcie mi się na oczy. Musicie go zła- 
pać. Tam, widocznie, jest jego kryjów 
ka, nie ma już innego gniazda. Po dro- 
dze dajcie znać do Scotland Yardu o 
waszem niepowodzeniu. Nie chciałbym 
być w waszej skórze, podczas rozmo- 
wy z szefem. Wypuścić go z rąk, stra- 
cić taką okazję!.. A jeszcze, dajcie znać 
szefowi, że nie zastałem miss Nelly 
Layle. Od rana wyszła z domu, aby 
przygotować wszystko do pogrzebu. 
Zostanę tutaj do jej powrotu. 

Rozdział XIII. Spotkanie. 

Valmon Dan śledził oczyma znika- 
jący samochód, wiozący sześciu wro* 
gów. Sklepikarz milcząc odliczył resz 
tę. Na ile mógł zauważyć, siedząc za 
swą ladą, Dan był jednym z pasażerów 
którzy przed chwilą wysiedli z taxów- 
ki. Nie zasługiwał zresztą na specjalną 
uwagę. 

„Dan spokojnie ruszył w przeciw” 
nym kierunku i wszedł do pierwszej, 
spotkanej restauracji. Wolnych miejsc 
było sporo, ale ani jednego nie zajęte- 
go stolika. Z trudnością dotarł do jedy- 
nego wolnego stolika w kącie sali i u- 
siadł, zdejmując kapelusz. * 

Dan zamówił śniadanie i zasłania” 
jąc się gazetą pogrążył się w czytanie 
wiadomości. W pewnej chwili posły- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

śpóldzelny Syndykat Rolniczy — 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

szał nad sobą głos kelnera: „Tędy, pro 
szę pani, tutaj jest wolne miejsce". W 
tej chwili jakaś dama usiadła na dru- 
giem krześle, stojącem przy stole. ) 

Położył gazetę i skłonił się uprzej- 
mie przygodnej sąsiadce. Lecz w tej 
chwili serce zamarła mu w piersi, a 
krew uderzyła do głowy gorącą falą, 
Spojrzały na niego pełne wyrzutu, 
smutne, nieco zaczerwienione Od łez, 
ale zawsze piękne oczy Nelly Layle. 

Przez chwilę wydawało mu się, że 
ziemia wymyka z pod jego nóg. Nel- 
ly: patrzała nań twardo, nieubłagalnie. 
Nelly nie przebaczyła! Dan poczuł, że 
w ciągu tych dni zjawiła się pomiędzy 
niemi olbrzymia przepaść. Córka nie 
wybaczy winowajcy śmierci ojca. 
Twarz jej była chłodna i surowa. 

— ja... ja, chyba odejdę, — jąkał 
się Dan, niezręcznie składając gazetę. 

— Proszę zostać, — brzmiała chło 
dna i spokojna odpowiedź. — Zdaje 
mi się, że mamy dużo do powiedzenia 
sobie. 

Dan drgnął cały, słysząc wrogi ton 
jej głosu, który był zawsze tak ciepły 
i serdeczny. A ; 

— Z przyjemnošoią powiem  pani 
wszystko, co pani zechce wiedzieč, — 
odpowiedział drewnianym głosem. 

— Z przyjemnością? — powtórzy” 
ła z drwiącym grymasem. 

— | z ulgą, — dodał. 
Nelly zmierzyła go pogardliwem 

spojrzeniem. Z trudnością opanowywa 
ła oburzenie i ból. 

— Może będzie pam wolał odpo- 
wiadać na pytania? 

— Jestem! na pani rozkazy, miss La- 
yłe. Nie proszę o przebaczenie. Sumie- 
nie nic mi nie wyrzuca. Nie zrobiłem 
nic takiego, czego bym miał się wsty- 
dzić. 

—Więc nie potrzebuje się pan tłu- 
maczyć? 

— O tak, ale wyjaśnię tylko to, co 
jest w tej chwili niezbędne. 

— (Co pan chce przez to powie- 
dzieć? 

Dan uśmiechnął się nieśmiała: 
Pani czeka odemnie wyznania wi- 

ny i skruchy. 

tyczny usuwa zmar- młodej nauczycieiki- 
srzki, piegi, wągry, (Ia) do 8 mo letniego 
łupież, brodawki, ku-. Chłopca na. wyjazd, 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. 

muntowska 12—16, od 

— A pan?... 
— Wiedząc wszystko, znając dob- 

rze okoliczności śmierci pani ojca, 
uważam, że nie mam nic na sumieniu. 

—Mówi pan tak, mimo że mój oj- 
ciec leży już w trumnie z przestrzelo- 
ną głową? Ma pan odwagę mówić tak, 
po tem, jak wszyscy czytali w gaze- 
tach, opis okropności, które odkryta w 
panskiem laboratorjum? Potem, jak 
wydano rozkąz aresztowania pana, a 
policja szuka pana w całym świecie? 

— Tak, nawet po tem wszystkiem, 
twierdzę, że mam czyste sumienie! 

— Czy zechce pan uczciwie odpo- 
wiedzieć na moje pytania? 

— Naturalnie, ja nigdy nie kłama- 
łem wobec pani. Czyż może pani wąt- 
pić w to? 

Nelly zacisnęła boleśnie pobladłe 
usta i spojrzała w jego oczy. 

— Pan zabił mego ojca? 
„_ Dan spokojnie patrzał w jej rozog- 

mione, badawcze oczy. 
ь — Nie, ojciec pani sam się zastrze- 
lit, 

— Nieprawda! ojciec nie byt zdol- 
ny do popelnienia samobójstwa! 

Dan westchnął ciężko i beznadziej- 
mie rozłożył ręce. ‚ 

— Ma pani rację, mr. Layle nie 
niał zamiaru popełnić samobójstwo. 
Zabił się, usiłując mnie zastrzelić. Był 
to rewolwer, który sam skonstruowa- 
łem na specjalne zamówienie. Kula za- 
miast naprzód wylatuje w tył i uderza 
w strzelającego. Ojciec pani poprzy- 
siągł, że mnie zabije. Z tym niezach- 
wianym zamiarem zjawił się u mnie w 
nocy. Rewolwer leżał na biurku, poch- 
wycił go i wystrzelił... wpierw jednak 
uprzedziłem go, że grozi mu śmierć, w 
chwili gdy pociągnie za cyngiel. Ale 
ten człowiek oszalał z gniewu i rozpa- 
czy; nie chciał mi wierzyć, myślał że 
go oszukuje, bojąc się Śmierci. Wy- 
strzelił i kula przebiła jego czoło za- 
miast mego... 

— Pan... pan jest zwierzęciem! 
— Czyż miałem podać prawdziwy 

rewolwer i pozwolić zamordować sie- 
bie? 
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— Ależ dlaczega on miał pana mor 
dować?.Skąd taki nonsens mógł panu 
przyjść do głowy? 

— Mr. Layle dowiedział się, że ja 
zbadałem i odkryłem źródło jego do- 
chodów. Inspektor Delbury mógłby pa- 
mi dowieść, że ojciec pani stał na cze- 
le bardzo niebezpiecznej i aktywnej 
szajki bandytów. Ja nie chcę wyjaśniać 
tego pani. Obawiam się, że w tym sta- 
nie zdenerwowania, w jakim pani się 
znajduje, nie uwierzy pani nikomu i 
nikt nie będzie w stanie przekonać pa" 
nią. Szkoda, — 'ale niema na to rady! 
Nie możemy zmienić faktów. Fakty zaś 
mówią za siebie, są dowody niezbite, 
tak obciążające, że musiały pociągnąć 
za sobą śmierć pani ojca... 

— Więc pan miał go wydać w rę- 
ce policji? 

— Policja została poinformowana 
o działalności pani ojca. Policja urzą 
dziła zasadzkę. Uniknął więzienia tyl- 
ko dlatego... 

— No? Dlaczego? ; 
— Dlatego, že go uprzedzitem, wy- 

sytając 'anonimowe ostrzeżenia. Zapew 
niam panią, že przedstawitem wszyst- | 
ko we właściwem świetle. Ostrzeżenie 
przyszło tego ranka, gdy zemdlał.... pa- 
ni musi pamiętać! 

Ale Nelly nie dawała się tak łatwo 
przekonać. 

— Więc pan twierdzi, że nie jest 
wcale winien jego śmierci? 

— Najzupełniej. Sytuacja była tego 
rodzaju, że jeden z nas musiał umrzeć. 
To prawda, proszę mi wierzyć. Nie , 
mogłem nic innego zrobić. Gdyby nie. 
udało mu się tej nocy dostać do mego x 
mieszkania, ponowiłby tę próbę, na” 
stępnego dnia i tak powtarzałby ją, aż 
do chwili, w której udałoby się sprząt- ; 
mąć mnie z tego świata. Jeden z nas ; 
musiał ustąpić drogę drugiemu. Była | 
to walka na śmierć, bez pardonu. Prze- 
g”ał ją ojciec pani. 

— Przysięga pan, że to nie pan gop 
zabił? 1 

— Przecież już powiedziałem. 
— Dlaczego w takim razie, ukrywa 

się pan przed policją? 
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