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WICZB — si. B į 

| OSZMIANA —- Księgarnia spółdz. Naucz. - 

BPARANO 
BIENIAKONIE — Bużot kolejowy. 
BRASŁAW —- Kcięgarnia T-wa „Lot“. №. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
DAB A (Poiesie) — Księgarnia K, Malinowskiegu, 
DUKSZTY > Eater й R. PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski.       

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
kolejowy 

КЕЕ — 'wa, W. Włodzimierow, 
o: м. STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

GŁĘBO! 
GRODNO -—- Księgarnia T-wa „Rueh“. 
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< 4 e. у ‚ , >zkice rumuńskie Z ZA KORDONOW (i) roSCe 6 NO 
IDO! Bukatfeszt, 14 października. 

godi W dniu 22-im wyjeżdża min. Zales- 
ieisžki do Rumunji. Kilka artykułów o Ru- 
Ijo nsaji będzie rzeczą aktualną. : Wyjeż- 

° / dem do Rumunji niechętnie usposo- 
Wijtajny do obeonego rządu p. Maniu — 
%) Bukareszcie musiałem do pewnego 

n jA oniia zmienić ten swój pogląd. Na- 
npl © sowo-chłopska partja (obecnie rzą- 
a lecząca w Rumunji) nie jest nazwą j e d- 

4 Rei partji jak np. u nas „narodowa 

jykluemokracja'* — lecz te wyrazy ozna 

edziezają fuzję dwuch stronnictw, która 
cka 8 
› р. ЮКопа!а 51е przed kilkw laty, miano- 

byzicje partji narodowej transylwań- 
śiej z „caranistami* czyli partją 

j topską. Carca — po rumuńsku zna- 

, * chłop. Transylwańczycy byli par- 

wale » która zahartowała się w czasie 
rze+. łk z Węgrami, jeszcze przed wojną, 
abi dy Transylwanja należała do Wę- 
jozader. Po wojnie znaleźli się w państ: 
ha] lie rządzonem przez liberałów. Libe- 
1 3.lłowie nie dopuszczali kapitału obce- 

D, bronili kapitału rodzimego. W istor 
= 00 bronili własnych liberałnych kapi- 

aamgłów, interesów członków własnej eli- 
y partyjnej. W państwie, gdzie korup- 

a użyźniona tradycja wschodu # и- 
ojem parlamentarnym, wyrosła 

anasSpaniale ta obrona „kapitałów rodzi- 

aneia jo“ ciążyła mocno na życiu pań- 
Š mięWOWEM. Rząd Maniu doszedł do 

e pfadzy, jako rząd „Czystych rąk”. Że 
a mi SON: ; х 
wentice te są więcej bezinteresowne niż 
opłatce rządu poprzedniego — na to zga- 
niena, 

3, ludja Się wszyscy znający stosunki ru-, 

„4 lńskie. Liberałowie byli partją prze* 

——isłowców i wynosili sztucznie ten 

4 j'emysł ponad interesy rolników, pod 
„js gdy kraj jest rolniczy. Liberało* 

SKO przeprowadzili reformę rolną, któ- 
gy iszczyła zupełnie eksport pszeni* 

z kraiu, poderwała stosunki eko- 

)NA(miczne, stała się prawdziwą klęską 
"2 państwa. Dziś o tyle zmieniło się 
o cdchę pod tym względem na lepsze, 

a obywatele ziemscy, którzy z począt- 
у skl zniechęceni nie chcieli wogóle prar 

ŁAWIYAĆ na swoich resztówkach, teraz 

09ep TeSztówki zagospodarowują i stąd 
` bdukcja pszenicy się wzmogla, tak 

Gzasy, kiedy w Kiszyniewie, stolicy 
3 ju słusznie zwanym „stodołą Euro- 
] 
ies 
z W 

    

   

     

“ — dzięki reformie rolnej zabro- 
o wypieku białego chleba, a wo- 
chleb sprzedawano za kartkami nalazi 

wadi €ZaSy te maležą do przesztošci. 
behiel . 28 . 
—13, Ješli piszemy, že liberatowie spro- 
_ Adzili na kraj taką klęskę jak refor- 

rolna nie znaczy to, aby rząd obec- 
Składał się z przeciwników reformy 

a czilkci: Przeciwnie jedna połowa obo- 
p. Zadowego — caranišci, to są rady- 

bą ii chłopscy, głosili nawet hasło po” 
rz pirnej reformy rolnej, to jest nowego 
żeniejzjąłu nadanych włościanom grun- 
Nagy, gdyż po kilku latach od dokona- 

| reiormy zamów odczuwa się głód 
strzalmi na ws' i gdyby nie zniszczona 
o pośdukcja rolna, możnaby mniemać, 

ąc łolżądnej reformy rolnej w Rumunji 
| lud pyty. Ale te hasła głosili czraniści SBE DU głosili caraniści 
eklin(ZASie wyborów, zapomnieli o nich, 

f stali się rządem. Trzeba jednak 
traszgle pamiętać, że caraniści, to nie 
za S cała partja narodowo-chiopska, 
5 ГЪЁ' amtej lepszej, transylwańskiej po- 
1 ręi/ Partji chłopskiej należą tacy lu- 
skocz? Jak Maniu— prezydent ministrów, 

da Vożerod — min. spr. wewn. Ca" 
j dłufistów w nządzie reprezentuje p. 

"alaki, Janini 4 inni. Transylwań- 
pół Zrobili fuzję z caranistami, aby 

zone" do władzy. Reprezentują oni 
się g ram wielkiej Rumunji, są jakgdy- 
inutaPionierami nowego wielko - rumuń- 
letektgo życia, podczas gdy liberałowie 

o nominalnych ideałach 
roku, która przez dwa pokolenia = ch Bratianu rządziła Rumunją, nie 

ę baBta się nagiąć do wymogów tego 
Iko-rumutiskiego życia i traktowa- 
lalej Rumun ję tak bardzo po wojnie 
kszoną, jako swoje ciasne intere- 
ne podwórko. 

   

    
   

Dojść do władzy w Rumunji przez 
"V parlamentu jest bardzo trud- 
sa „Wybory wypadają przeważ- 

, Jak życzy sobie tego rząd, 
sdalszy siąg na szpalcie 6 ej) 

    

Jeszcze jeden proces pralaia Olszew= 
skiego. 

Z Kowna donoszą: Skazany pra- 
łat Olszewski będzie ponownie pociąg 
nięty do odpowiedzialności sądowej 
w sprawie zaginięcia syna Ustjanow- 
skiej— Ryszarda. W sprawie tej sama 
Ustjanowska w swoim czasie zwraca- 
ła po poradę do przys. adwokata Mi- 
ronasa. 

„Rytas“ o skazania prałala Olszewskiego 
„Rytas“ omawiając proces i skazanie prał. 

Olszewskiego wyraża zdanie, iż pierwsza in- 
stancja prawdopodobnie wywiązała się ob- 
jektywnie ze swego zadania. Nie wyklucza 
to, zdaniem pisma, możliwości błędu, co się 
nierzadko zdarza w praktyce najbardziej na- 
wet objektywnych sądów. Należy sądzić — 
pisze dalej „Rytas“, — iž skazany złoży a- ga 
pelację w Trybunale Najwyższym; stąd wy- 
nika, iż zakończył się tylko pierwszy etap 
sprawy. 

Nie mamy — oświadcza dale j pismo — 
ani obowiązku ani potrzeby skazanego uspra 
wiedliwiać lub bronić, należy to bowiem do 
sądu państwowego oraz bezpośredniego 
zwierzchnictwa skazanego. Niepodobna jed 
nak zamilczeć conajmniej dziwnego zacho- 
wania się społeczeństwa w tej sprawie. Jak- 
by za dotknięciem niewidzianej ręki wytwo 
rzyła się jak najbardziej nieprzychyłna atmo- 
sfera dla skazanego, utrudniająca objektywną 
pracę sądu. Dla nikogo bowiem nie powinno 
być tajemnicą, że sprawiedliwość chodzi w 
parze z atmosferą powagi i spokoju. Zwła- 
szcza część prasy nie stanęła tu na wyso- 
kości zadania, dając żer niezdrowej cieka- 
wości. Jeśli się zważy, że się sprawa toczyła 
przy drzwiach zamkniętych powstaje pytanie 
co więcej reporterzy mogli wynieść z sali 

ln na ulicę, gdyby ifawet sprawa toczy- 
ła się przy drzwiach otwartych. Nie bez za- 
rzutu było prawników postępowanie niektó- 
rych, pomimo iż od nich można się było spo 
dziewać czegoś innego. 

brredstawicie] „Elity — do Rygi 
FERRZ Kowna donoszą: Wczoraj przybył do 
Rygi redaktor „Elty* K: meszis; który. 20- 
stal mianowany przedstawicielem litewskiej 
agercji telegraficznej w Rydze. Kemeszis 
pracuje w „Elcie“ od 1922 r. 

prawa o paremie ze floniną 
„Z Kowna donoszą: Wczoraj w sądzie 

wojennym pod przewodnictwem gen. Szniu- 
kszty zaczął się wielki proces, w którym 
figurują wybitni członkowie partji „ukinin- 
ku sonjunga“ i szereg innych osób oskar- 
žonych o dostawę dla armji litewskieį, sto- 
niny amerykańskiej zamiast litewskiej 

Wszyscy 12 oskarżonych znajdują się 
na wolnej stopie. 

Oskarża płk. Wimeris, 
przysięgły Leonas, Tumenas, Bielackin, Nargiłowicz, Stankiewicz, Pożela i inri. 

Pierwszy dzień procesu był poświęco- 
ny odczytywaniu aktu oskarżenia i badaciu 
Świadków. 

Nikt z nich nie uznał siebie za 
lutro przez cały dzień będą badani 
kowie. 

Wczorajsze posiedzenie sądu wojenne- 
go w sprawie panamy ze słoniną było po- 
święcone dalszemu bądaniu oskarżonych. 
Działacze partji zrzucają winę jeden na 
Srulegy” Jedni z nich mówią, że w chwili 
zawierania umowy z intendanturą nie by- 
to ich w Kownie, drudzy, że ze względu 
na stanowisko, jakie wówczas zajmowali, 
nie mogli się interesować tą sprawą i t d. 

_ „Na następnem posiedzeniu sąd przystą- 
pi do badania świadków. 

Октора gra 
Z Kowna donoszą: Wczoraj na jednem 

z przedmieści Kowna trzech uczniów w 
wieku 10 lat spotkali 4-letnią dziewczynkę 
z którą początkowo zaczęli się bawić, a nast. 

bronią adw. 

winnego 
Świad- 

usiłowali ją zacusić. Dzieci narzuciły sznur $ 
na szyję dziewczynki i przywiązali koniec 
sznura do drzewa, dziewczynkę zaś zepch- 
nęły do Parowu. Na szczęście dziewczynka 
RNA sięw a ana i zaczęła krzyczeć. 

je] krzyki zbiegli się dorośli i wyrato- 
wali dziecko. PCO я 

Epidemja szkarlatyny i tyfusu w Kownie 
Epidemja szkarlątyny i tyfusu 'brzusz- 

nego w Kownie w dalszym ciągu wzrasta. 
Zarząd Miejski zwrócił się do Ministerstwa 
Oświaty z prośbą © zzrządzenie, by wszyst- 
kim uczącym się w Kownie zaszczepiono 
surowicę przeciwszkarlatynową. 

Sprzedać aktyj banku: ptońskiego 
Z Rewla donoszą: Na wczorajszem 

posiedzeniu przedstawicieli frakcyj 
zgromadzenia państwowego rozważa” 
no kwestję Sprzedaży akcyj banku 
estońskiego. Według Fustawy banku, 
powinno być sprzedane za 100000 ko 
ron. Nominalna cena akcyj po 50 ko- 
ron za akcję. Cen sprzedaży w tych 
dniach określi rząd. Sprzedaż akcyj 
zacznie się już w listopadzie. 

Katastrofa statn celnego 
Z Helsingiforsu donoszął Fiński 

statek celny „Wipunen”, płynąc z Wae 
zy do Uleaborgu, natrafił na podwad- 
ne kamienie i natychmiast zatonął. 

Nieszczęście zdarzyło się o g. Tej 
wieczorem j tomaczy się ciemnością 
i silną burzą. Załoga statku w liczbie 
11 osób, w tem 2 kobiety, całą noc 
walczyły ze Śmiercią i tylko nazajutrz 
uratował je przypadkowy — statek. 
Cztery osoby, bardzo potłuczone i 
poranione, zostały  odwiezione do 

szpitala. 
  

Przyjęcie poselskie w Prezydjam Rady 
Ministrów 

WARSZAWA. 17.10. (PAT). Dziś 
o godz. 17 p. prezes Rady Ministrów 
Kazimierz Switalski podejmował w 
Prezydjum Rady posłów i senatorów 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. Na zebraniu tem, w którem 
wzięli udział prawie wszyscy ministro 
wie, p. premjer wygłosił przemówienie 
następującej treści: 

PRZEMÓWIENIE PREMJERA DR. 

SWITALSKIEGO. 

Jest moim obowiązkiem zwrócić panom 
uwagę że spadła na nas jw obecnej chwili 

twarda konieczność zajęcia się nietylko za- 

idnieniami życia codziennego, ale i wielkim 

problemem należytego zorganizowania państ 

wa. Musieliśmy uwolnić się od pęt, musieliś- 

my wyrąbać sobie mieczem granice i utrwa- 
Нё je, musieliśmy krok za |krokiem zdoby- 
wać dla Polski znaczenie i szacunek w świe 
cie. W kolejności zadań przyszedł do nas 
twardy cbowiązek uczynienia z państwa 
takiego organizmu, który byłby zwartym i 
przystosowanym zarówno do codziennego. 
życia, jak i do chwil ciężkich. je 

Znamy trudnošci tej pracy. Jedni, zapa- 
trzeni w zew żyć a Partei 
dni szednich przysłonięte mają oczy 
w Akai domu pragnęliby tylko 
sprzęty raz 'w raz w coraz to inny S) b 
przestawiać, łudząc się, że w ten b już 
wygodę i bezpieczeństwo zdobędą. Dla in- 
nych jest zły ustrój państwa dość wygodny. 
Ci drzwiami i oknami starają się wpuścić 
domu tyle trosk, tyle narzekań, tyle żalów, 
tyle małostkowych 'złości, gniewów, by te- 
mi karzełkami myśli ludzkiej napełnić izbę 
po brzegi i by wtedy w niej oddechu dla 
spraw istotnych, dla spraw przyszłości pań- 
stwa nie można było znaleźć. ' Ktokolwiek 
kiedyś zajmował się polską literaturą poli- 
tyczną, ten z pewną melancholją przegląda 
tytuły jej dzieł. Najpopularniejszym tytułem 
dla przedrozbiorowych naszych pisarzy por 
litycznych był „O naprawie Rzeczypospoli. 
tej“. Pisano rzeczy słuszne, rzeczy zdawało 
się, jasne, jak słońce, rzeczy, przepojone siłą 

onania, kreślone nieledwie krwią serca. 
Lata mijały, tytułów coraz, więcej groma 

dziło się, coraz (częściej w zonk! e 
głosów, ch niepokoju o byt państwa, a 
życie Se ai na tych samych fałszywych 
podstawach oparte i tak samo źle zorganizo- 
wane, w każdej (chwili grożąc zawaleniem 
się całości. Do naprawy istotnej przystąpio- 
no wtedy, gdy iuż było prawie za późno, 

y dać wyraz tej smutnej polskiej prawdzie 
o miądrości pa szkodzie. Wśród tradycyj pol- 
skich, tylekroć tak górnych i godnych sza- 
cunku, odziedziczylišmy niestety i tę trady- 
cję mówienia rzeczy mądrych, poczciwie za- 
troskanych, bez umiejętności realizowania, 
zamieniania 'w życie prawd pisanych i mó- 
wionych. Tę spuściznę (polską najgorszą, 

która umiała topić ważne za; ienia w ba 
gnie drobnostkowej małej codzierości, mu- 

złamać. sim 
Wiemy wszyscy doskonale, w jakiej at- 

mosferze stworzyły się pierwsze zręby nasze 
go ustroju. Nikt w Polsce nie kwapi się dzi- 
siaj z obroną twórców marcowej konstytu- 
cji. Jeśli coś możnaby znaleźć (na usprawie- 
dliwienie nieszczęsnych jej autorów, to chy- 
ba to jedno, że w debatach sejmowych ów 
czesnych przebija (się nieledwie w każdem 
oświadczeniu przekonanie, że konstytucja 
wtedy uchwalona, nie może być długotrwałą, 
będzie wymagała zmian, musi być z bieį - 
giem czasu pod wpływem doświadczenia 
zmieniona. To przeświadczenie podyktowało 
artykuł, który na obecny sejm wkłada zada- 
nie rewizji konstytucji. 

Autorzy artykułu tego myśleli sobie wte- 
dy, że życie spokojn e będzie wykazywało 
braki i potrzeby zmian, które dostrzeżone 
przez wszytkich, będą łatwe do usunięcia i 
bez trudu wymaganą większość otrzymają. 
SE ca wewnętrznego w Polsce poszedł 
po linji o wiele dramatyczniejszej, niżeli mo- 

li to przypuszczać autorzy złych artyku 
łów konstytucji. Wystarczyło zaledwie kilka. 

lat praktyki, by okazało się, że tak złą kon 
stytucją zorganizowane państwo nad brze- 
gami otchłani może | zawisnąć i od grozy 
zguby wstrząsami ratować je będzie trzeba. 

ikomu nie wolno nad tą bolestą nauką lat 
tak niedawnych przechodzić z lekkiem ser- 
cem do porządku dziennego. 

Panowie jako klub Bezpartyjnego Bloku 
— mówił dalej p. premjer — imacie tę za- 
sługę, żeście to zagadnienie rewizji konsty- 
tucji postawili najśmielej, żeście w Ie EE 
dzinie przedwstepne prace wykonali, Pano- 
wie nie zapomnieliście © obowiązku małożo- 
nym na ten Sejm. Obowiązek ten przypom- 
niało orędzie Pana Prezydenta, wygłoszone 
przez Marszałka Piłsudskiego przy otwarciu 
A da as Zwracalo 

się Ono w z apelem, by z najlepszą 
wolą, liczącą się z realnemi potrzebami pań- 
stwa, szukali przez położenie nowych pod- 
staw prawny. rozwiązania wielkiego za- 
gadnienienia harmonijnego — współdziałania 
władz państwa. Liczenie się z realnemi po 

Prezes Banku Polskiego u Pana 
Przzydenfa Rzeczypospolitej 
WARSZAWA, 17 X. Pat. P. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
na audjercji prezesa Banku Polskie- 
go p. Wróblewskiego. 

Odjazd drużyny kawaleryjskiej 
йо Nowego Yorku 

WARSZAWA. 17.X. Pat, Dzisiaj opuścił 
Hamburg parowiec transatlantycki „Cleve- 
land*, wiozący na swym pokładzie 'družynę 
jeźdźców polskich w składzie: pik Dreszer, 
szef drużyny, por. Zgorzelski, por. Starnaw= 
ski i por. Gzowski, udając się na doroczne 
konkursy hippiczne do Nowego Jorku. 
Konkursy nowojorskie trwać będą od 7 do 

pradę Rzeczypospolitej 
na 

trzebami życia musi być jed: buSQlą W umiały zmontować tę maszynę tak zwarcie, 
pracach A rewizją ais ы =„żę idzie ona sprawnie swym tradycyjnym me 

Położenie geograficzne Polski, którego chagicznym pędem, mimo kryzysów i prze” 
nikt na świecie nie ma powodu nam zazdro- sileń Niewolno wreszcie zestawiać Po 
ścić, zmusza mas do szukania takiej formy o wielkim. Wyrobieniu politycznem z Roda 
organizacyjnej państwa, by sprawność jego' wem które ie ze swojej winy, ale z powodu 
działania, szybkość i siła były gwarantowa- klątwy swych dziejów, tego wyrobienia po 
sie, i to nietylko na czasy pokoju, ale i na litycznego jeszczę, TabyĆ nie mogło. AE 
czasy burz i huraganów, Od których nikt niem polityki w błędzo wielu wypadkaci 
asekurować nas z całą pewnością nie może. jest tylko bardzo prógte i Znane prawdy w 
Jest to kryterjum, któremu inne względy życie wcielać. 
muszą być podporządkowane, choćby one Taką prawdą prostą 
gdzieindziej miały swój walor i za nienaru- niepodległość Polski i zd 

szalne świętości były uważane. Nie można w granic. Šprowadzilišmy te 
pogoni za wszelakiemi wolnościami gubić mię wśród trudności, których z 
pewności, że państwo będzie silne i wołne. mi obecaemi przy rewizji konst 
Nie można młodego państwa, które swoje wnywać nawet nie można. I dlate 
więzy organizacyjne musi mozolnie i powo- przekonany — zakończył p. premi: 

li spajać zrównywać już z państwami, któ- trudności te zostaną usunięte i cel > 
re przez długie lata nieprzerwanej wolności ustroju państwowego zostanie osiągnięty. 

Plenarne zebranie Kluhu B B. W. R. 
WARSZAWA 17 X. (tel. wł. „Słowa”) Pod przewodnictwem prezesa 

płk. Sławka odbyło się dziś przy nader licznym udziale posłów i senato- 
rów plenarne posiedzenie klubu BBWR., którego przebieg na mocy jedno* 
myślnej uchwały uznano za Ściśle poufny. Pouiność uznano również w za- 
sadzie za jedną z metod taktycznych BBWR. podczas zbliżającej się sesji 
parlamentarnej. ! 

Referat o sytuacji politycznej wygłosił płk. Sławek. Następnie płk. Koc 
poinformował zebranych o zamierzeniach kierowników BBWR. w dziedzinie 
polityki prasowej zapowiadając m. in. zamknięcie dziennika „Epoka* 
i znaczne powiększenie „Głosu Prawdy", który prawdopodobnie wychodzić 
będzie pod zmienionym tytułem. Referat o sytuacji międzynarodowej i poł- 
skiej polityce zagranicznej wygłosił poseł ks. Radziwiłł, a o pracy propa- 
gandowej w kraju mówił sen. Perzyński. 

(EITI STI 

Aresztowanie grubych ryb P. P. S. pod zarzutem 
defraudacji 

WARSZAWA. i7. X. (Tel. wł. Słowa") nadużycia popełnione na stanowisku 
Sędzia śledczy przy Sądzie Okręgowym członków zarządu Spółdzielui Automo- 
w Warszawie zarządził dziś aresztowa- bilistów w Warszawie. W kasie tej spół- 
„nie dwóch wybitnych członków war: dzielni stwierdzono brak 40 tysięcy 
szawskiej organizacji P: P. S. a miano- złotych. 
wicie pp. Dolińskiego i Zawadzkiego za 

iui Ll iai iii 4 

Sie William Erskine zmbesadorem kryfylskim 
w stolicy Polski 

LONDYN, 17 X. PAT. Król jerzy zamianował posła nadzwy 
czajnego I ministra pełnomocnego w Warszawie sir Williama 
Erskine'a ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w sto- 
licy Polski. 

Nowa skarga związku Polaków w Opolu 
OPOLE, 17 X. PAT. W tych dniach związek Polaków w Opolu wniósł 

protesigdo kom. mieszanej z powodu utrudnień, czynionych przy urządzeniu 
przedstawień polskich na Śląsku Opolskim. Skarga dotyczy gościnnych 
występów teatru katowickiego. mających na celu zaspakajanie potrzeb kul- 
turalnych mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim. 

Nowy lof propagandowy sterowca „hr. Zeppelin” 
„BYTOM, 17 X. PAT. Zgodnie z zapowiedzią sterowiec „hr. Zeppe 

lin'* przeleciał nad Śląskiem niemieckim, odwiedzając kolejno następujące 
miasta: Kluczbork, Opole, Wielkie Strzelce, Bytom, Zabrze, Gliwice i Ra- 
ciborz, W Bytomiu sterowiec niemiecki zatrzymał się przez chwilę na stad- 
jenie, gdzie zgromadziły się liczne tłumy publiczności, do których przemó- 
wił prezydent miasta. Prasa niemiecka wyraża się z wielkiem uznaniem o 
władzach polskich, które dzięki szybkiej odprawie celnej i udostępnieniu 
dogodnej komunikacji tramwajowej umożliwiły Niemcom, mieszkańcom 

Śląska polskiego, na przyglądanie się stęrowcowi. 

Tam, gdzie zginął śmiercią bohaterską młodziutki 
król palski 

Wycieczka polska z Sofji odjechała do Warny 

SOFJA, 17 X. PAT. Gubernator banku rolnego wydał bankiet poże- 
gnalny na cześć wycieczki polskich sfer gospodarczych. W czasie bankietu 
przemawiał między innemi premjer Lapczew. Po bankiecie wycieczka odje 
chała do Plowdziw, gdzie powitali ją przedstawiciele władz oraz miejscowej 
izby handlowej. Wycieczka zwiedziła plantacje tytoniowe oraz odbyła kon- 
ferencję w izbe handlowej, poczem odjechała do Warny. 

    

   
    

       

         

      

  

Plehiscyt przeciwko planowi Younga 
BERLIN, 17 X. PAT. Biuro prasowe donosi, że wyniki pierwszego 

dnia zgłaszania się na listy plebiscytowe uważać należy za niezwykle po- 
myślne. We wszystkich miejscowościach mieji się tłumnie zapisywać, szcze- 
gólnie urzędnicy, chcąc w ten sposób zademonstrować przeciwko zarzą- 
dzeniom krępującym ze strony władzy 

Sprawa rozwiązania Stahlhelmu 
KOMUNIKAT PÓŁURZĘDOWY. 

BERLIN. 17.10. (PAT). Komunikat półurzędowy stwierdza, że pogłoski o rzekomym 

zamierze likwidacji organizacji stahlhelmowej w całych Niemczech są nieprawdziwe. Na- 
razie rozwiązanie Stahlhelmu na całym obszarze Rzeszy nie jest brane w rachubę. 

WIADOMOŚĆ „DEUTSCHE ALLGEMAINE ZEITUNG". 

BERLIN. 17.10. (PAT). „Deutsche Allgeraeine Ztg.“ donosi, že w najbliższym czasie 
rozwiazane zostaną organizacje stahlhelmowe na obszarze całej Rzeszy. W tym kierunku 
toczyć się mają poufne narady między nadprezydentami poszczególnych regencyj. 

KRWAWE STARCIA STAHLHELMOWCÓW Z POLICJĄ. 

BERLIN. 17.10. (PAT). Wczoraj wieczorem w jednej z kawiarni berlińskich do- 
szło do krwawych starć. W czasie pebrania sa'hlhelmowców w 'toku dyskusji kilku zwo- 
lenników republikańskiego Reichsbanneru zostało zaakotwanych, przyczem 'wywiązała 
się krwawa bójka, której kres musiała położyć policja. Również na ulicach doszło do 
starcia między stah!hełmowcami fi policją, przyczem demonstranci Si il 

który jest u władzy. Tem się tłumaczy 

że opozycja w parlamencie liczy zwyk- 

Ae minimalną ilość krzeseł, t. np. libe+ 

rałowie, którzy w poprzednim parla- 

mencie mieli przygniatającą większość 

mają teraz raptem 12 mandatów. ln- 

ne partje opozycyjne jak prof. Jorgi, 

Cuzy, gen. Averescu i Lupu liczą po 

jednym albo najwyżej po dwa manda- 

ty. W lzbie poselskiej zasiada więc 

prawie wyłącznie obóz rządzący i tro- 

chę mniejszości narodowych. Obóz па- 

' rodowo chłopski doszedł więc do wła- 
dzy także nie przez wybory, Jecz przez 

zgromadzenie w Alba-Julia, czyli ma” 

nifestacją gotowości rewolucyjnej mas 

chłopskich, szantażowaniem kwestji 

dynastycznej, czyli pewnemi zastia- 

iami sprawą ks. Karola, o których 

szółowo opowiem w następnym 
reszcie przeciągnięciem 

„uńskiej na swoją stro* 

nę. Prasa rumuńskgej$st Tuchliwą, cie- 

kawa, poczytna. Stan0wyi Potege w 
swoim kraju. Nar. chło” potrafili ją 
pociągnąć ku sobie, tyfko dwa dzien” 
niki pozostały liberaiono Oficialny ich 
organ „Vitonel“ i po irap'cusku wyda» 
wane pismo „„L'indepandĄ"ce Roumai- 
dė 

Liberałowie są partją zgra 

wystąpienia w ubiegłym tygodni 

sprawie Rady Regencyjnej muszą n 

cudzoziemcach przynajmniej robić wra 

żenie wystąpień nieodpowiedzialnych i - 

niepoczytalnych. Wydali oni manifest 

do narodu twierdząc, że rząd popełnił 

zamach stanu, że więc ustrój Rumunji 

staje się od tej chwili nielegalnym, że 

ani nie wzięli udziału w wyborze no- 
*wiego członka rady regencyjnej, a co 

za tem idzie nadab nie uznają rady re- 
gencyjnej etc. Generał Averescu tak- 

że wydał manifest, tylko jeszcze 

w ostrzejszej redakcji. Wątpię, czy kwe 

stjonowanie legalności ustroju państwa 

może być zajęciem odpowiedniem dla 

partji, która wczoraj jeszcze stała u 

rządów. Chodzi: tu o różnice w interpre 

tacji konstytucji. Gdy regent Buzduga- 

nu umarł, rząd uważał, że Rada Re- 
gencyjna, która musi się składać z 

trzech osób, Radą Regencyjną być 
przestała i zastosował przez analogję 

81 art. konstytucji rumuńskiej, który 

powiada, że gdy król umrze, to rząd 

pełni funkcje królewskie, aż do złoże” 

nie przysięgi przez nowega króla. Wo: 
bec tego rząd, zwołał Zgrom. Narodo- 
we dla wyboru nowego regenta. Libe- 

rałowie zaś twierdzą, że ta interpreta- 

cja jest fałszywa i że to pozostali przy. 

życiu dwaj członkowie Rady Regen- 
cyjnej, a nie rząd, powinni byli zgrom. 

narodowe zwołać. Cała więc dyskusja 

ma charakter dyskusji o sprawie for- 

malnej i wydawanie manitestów do 
narodu trąci jednak  niepoczytalnem 
partyjnictwem. 

Głębszą i poważniejszą w skutkach 

sprawą mogą być tarcia, które się za- 

czynają pojawiać pomiędzy caranista” 

mi i narodowcami, czyli tarcia w łonie. 
samego obozu rządowego. Trzeba ro- 

zumieć, że te dwie części obiozu rzą” 

dzącego są sobie bardzo różne pod 
względem zapatrywań społecznych. 

Dość powiedzieć, że do transylwań- 

skich narodowców wstąpiła wiielu lur 

dzi z dawnej przedwojennej partji kon- 

serwatystów, z partji Carpa i Marghi- 

lemana, z partji Take Jonescu. Carani- 

ści uważają, że transyłwańczycy ich 
wyzyskali, že doszedłszy do władzy 

po ich plecach, teraz wyłącznie swój, 
a nie ich program polityczny wyłkony* 

wują. Objawem tych tarė byla zapo- 

wiadana dymisja min. Jamiani, przed- 

stawiciela Caranów. 

Nie chodziło mi w artykule powyż- 

szym o specjalną dokładność, ani pre- 
cyzyjność obrazu życia politycznego 

Rumuni, tak tu komplikowanego przez 

komblinacje personalne i kombinacje 

korupcyjne. Chodziło mi natomiast o 

szkic węglem, który miał uwydatnić, 
że dojście do władzy partji transylwań 

skiej jest zwycięstwem ludzi z poza 

granic dawnego królestwa nad partją, 
która była partją normalnie funkcjonu* 

jacą jedynie w granicach dawnego ma! 

łego królestwa a do pewnego stopnia 

chciała nowonabyte prowincje t.j. Sie- 

dmiogród, Bukowinę, Banat, Bessara- 

bję i Dobrudżę traktować jako ko: 

artykule i 

całej prasy ru 
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"ECHA KRAJOWE 
KDWARD WDOYNIŁŁOWICZ 

16 czerwca 1928 roku umarł w zanła z racji zajęcia Mińszczyzny 

S-E50W © 

Nadir-Khan legzinym królem Afganistanu 
Uchwała zgromadzenia narodowego w Kabulu 

KABUL, 17 X, PAT. Zgramadzenie narodowe wybrało znaczną więk- 
szością Nadir Khana królem Afganistanu bez względu na jego odmowę 
i próby wycofania jego kandydatury. Po wyborach oświadczono, że Nadir- 
Khan został wybrany w uznaniu jego zasług dla sprawy narodowej. Bydgoszczy š. p. Edward Woyniłło- 

wicz i został tam pochowany. — Na 
tychiniast po Jego zgonie powstal „Ko- 
jnitet uczczenia ś. p. Edwarda Woynił- 
lowicza“. — Celów Komitet postawił 
sobie kilka; jednyrn z nich to wmuro- 

przez Eolszewję. — Minskie Towarzy- 
stwo Rolnicze miało szereg pochod- 
nych instytucyj, wszystkie stworzone 
bqdź bezpośrednio przez prezesa, bądź 
za jćgo inicjatywą i przy wybitnej po- 
mocy finansowej. — 

Pościg za Ha 

MOSKWA, 17 X. PAT. Donoszą tu, że oddziały Nadir-Khana w po- 
Ścigu za uciekającemi wojskami rozbiły oddział dowodzony przez Habibul: 

bibuliahem 

wanie tablicy pamiątkowej w kościele 
w Nieświeżu, jako w miejscu najbliż- 
szem dawnej siedziby Zmarłego i na 
terenie Jego działalności. — Pozwole- 
nie na wmurowanie tablicy potrzebne 
było aż iz Rzymu. Dzięki staraniom 
prezesa komitetu, ks. Radziwiłła zosta” 
ło ono uzyskane i oto w poniedziałek, 
14 b.m. odbyło się uroczyste odsłonię- 
cie i poświęcenie tablicy po nabożeń- 
stwie żałobnem. 

O zasługach ś. p. Edwarda Woy- 
niłłowicza nie można napisać w jed- 
nym artykule: była to postać tak wiel- 
ka, że charakterystyka jej do history- 
ka należy, a nie do dziennikarza. — 
Jednakże trudno się powstrzymać, by 
„choć kilku słowami nie złożyć hołdu 

; świetlanej pamięci Zmarłego iz okazji 
‚ dawnych Jego imienin 13 października 

i z okazji odsłonięcia tablicy w dniu 
14 października (termin przesunięty o 
jeden dzień z powodu niedzieli przy- 
padającej na 13-g0). 

Edward Woyniłłowicz był bezwąt- 
pienia najwybitniejszą polską jednost 

Historja mińskiego Towarzystwa 
Rolniczego jest jaknajściślej związane 
z nazwiskiem swego prezesa i razem 
z niem przejdzie do historji Mińszczyz- 
ny. Karta ta będzie wypisana złotemi 
zgłoskami! 

Drugim wybitnym kierunkiem pra- 
cy Edwarda Woyniłłowicza była рой- 
tyka. — Był On w niej realistą z krwi 
i kości, t. j. nie gonił za dalekiemi, 
nieraz złudnemi ideami, a wolał kon- 
kretnie wypracowywać to, co w da- 
nych warunkach było możliwe. — Głę- 
boki umysł nadawał się do tego dosko- 
nale, to też zasługi dla polskości” po* 
łożył ogromne i niespożyte. — Polity- 
kę utrzymania przedewszysśkiem pol- 
skiego stanu posiadania gózpoczął od 
początku swej działalpości publicznej. 
— Prowadził ją w powiecie, w guber- 
nji, aż z czasem yfybrany został po 
1905 r. do rosyjskiej Rady Państwa. 
Na tem szergkiem polu rozwijał wszy- 
stkie swoję zdolności, to też wybrany 
został na prezesa Koła Polskiego w 

l ie Radzie/ Państwa i odegrywał tam do- 
ką nietylko na Mińszczyznę, ale na ca” minującą rolę jako wybitny członek 
ły „kraj zabrany” w końcu XIX ż Rady. p 
pierwszych dwóch  dziesięcioleciach -* Wspomnieć jeszcze trzeba o dzia- 

XX wieku. — Na czoła m łalności sędziowskiej E. Woynittowi- 
wysunęły Go nietylko wyjątkowe.Zdol- cza. — Przez lat kilkadziesiąt był sę- 
mości, ale i niepospolite ceXhy charak- dzią honorowym i jako taki sądził z 
teru i serca. — Miał sę nader rzad- urzędu. — Ale ilekroć więcej spraw 

i ką właściwość, że będąc przewódcą rozstrzygał w sądach obywatelskich, 
własnego społeczzjstwa, czuł się . w w których z reguły na terenie powiatu 
obowiązku jąkknajgorliwiej mu służyć i dalej brał udział jako zaproszony sur 

 bezinteresowrije, nie szukając dla sie- perarbiter. Również włościanie mają- 
bie niczego, rhawet uznania. — Robił : cy don nieograniczone zaufanie, bar- 
to, co uważał da potrzebne i dobre dla dzo często zwracali się z prośbą o roz- 
ogółu, a wtencjzas gotów był siebie po- strzygnięcie sporów, przeprowadzenie 
święcać w zifipełności. — Ciosy losu |, . działów rodzinnych i t. d. 
padały Nań przez całe życie z taką si- Długoletnia działalność Edwarda 
łą, że prawie każdy na Jego miejscu 3 Woyniłłowicza ze wszechmiar owoc- 

__. załamałby się; On od najwcześniejszej na i pełna zasług powodowała głębo* 
młodk ci do późnej starości nie ugiął ki szacunek w każdym, kto miał szczę- 

igdy, a złamany został tylko przez A ście z nią się zapoznać. — Ale było 
ierć. — Lata swej młodości przepę- to niczem w porównaniu z czcią praw- 

4 dził w gimnazjum w Słucku, potem u: 
kończył studja politechniczne zagrani- 

dziwą, jaką ten człowiek wzbudzał z 
_Stuc chwilą, gdy wyzuty przez los ze wszy- 

cą. Odziedziczywszy wcześnie po ojcu stkiego przeżywał ostatnie lata staro- 
majątek rodowy Sawicze oraz drugi ści. — Przecierpiał On całą Gehennę: 
majątek Puzów, osiadł na roli i od sa- 
mego początku stał się leaderem zie- 

stracił najprzód oboje dzieci, a więc 
widział koniec swego rodu; widział 

miaństwa, a wkrótce i całego społe- 
czeństwa. : 

      
   

   

    

   
potem rodowy majątek ze skarbami za 
bytków niszczony przez czerń bolsze- 
wicką, a dalej stracił nawet ziemię ro- 
dzinną dzięki zbrodni Traktatu Ryskie- 
go; wreszcie zobaczył na własne oczy, 
że cel życia, obrona polskości na Kre- 
sach, zostały sponiewierane przez 
własnych rodaków; ci powiedzieli: 
„postawcie krzyżyk na Mińszczyznę* 
i sami ten krzyżyk postawili! 

Wszystko to widział, wszystko to 
przetrwał i na starość jako wygnaniec 
ruszyć musiał w strony dalekie. — 
Osiadł na drugim końcu Rzeczypospo- 
liej na Pomorzu, w Bydgoszczy. 

Tam, jak wszędzie objął stanowi- 
sko naczelne we wszystkich kreso- 
wych instytucjach społecznych. — Ale 
szczególne wrażenie robiło Jego życie 
prywatne; osiemdziesięcioletni starzec 
dźwigał na czwarte piętro węgiel, cho- 
dził na targ po kartofle i inne podob- 
ne funkcje spełniał. — Mógł się urzą- 
dzić inaczej, bo jeszcze mały folwark 
pozostał Mu po polskiej stronie, jed- 
nakże granitowy charakiter na to nie 
pozwolił: przez życie całe piędzi zie* 
mi nie sprzedał i na starość więc na 
to nie poszedł; wolał biedę cierpieć, 
niż spizeniewierzyć się choć w drob- 
nostce swoim zasadom. 

Nigdy ten magnat nie był tak właś- 

  

   

    

"W nadzwyczaj ciężkim okresie, 
gdy wszystko, co polskie tępiane było 
niemiłosiernie przez zaborcę, Edward 
Woyniłłowicz umiał sobie wyrobić wy- 

_ jątkowe stanowisko: najeźdźca chcąc, 
nie chcąc musiał się liczyć Zz wyjątko- 

" wą indywidualnością i w wielt  rze- 
_ czach ustępował. — To też wpływy 
į Woyniłłowicza rosły ustawicznie. Kie- 

р ka pracy Zmarłego było tak wie- 
__ le, że nie sposób nawet ich tu wymie- 
_ nić; wiedzą o nich doskonale ludzie 

osiedli w naszym kraju. — jako przyk- 
ład przytoiczę niektóre. 

A więc przedewszystkiem On był 
twórcą sławnego mińskiego Towarzy- 

k stwa Rolniczego. — Założył je teore- 
_._ tycznie rosyjski gubernator w celu ru- 

syfikacji kraju, jednakże Woyniłłowicz 
wszedł do Towarzystwa wraz z kilku 

‚› przyjaciółmi, potem wciągnął więcej 
ziemian Polaków i z czasem zdołał 
zmienić je na placówkę prawie czysto 

_ polską. — Mińskie Towarzystwo Rol- 
nicze dało początek innym gubernjal- 
"nym Towarzystwom i walnie się przy” 
czyniło nietylko do materjalnej popra- 
wy polskiego stanu posiadania, ale i 
do zorganizowania polskiego społe- 
czeństwa. — Edward  Woyniłłowicz 
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laha w okolicy Kalat Murad Bęk o 27 „kilometrów od Kabulu, 
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Generalny strajk arabski w zalestynie. 
Na znak protestu 'przeciwko rozstrzygnięciu sprawy 

„Ściany płaczu”. 
WIEDEŃ, 17 X« Pat. United Press donosi z Tel-Awiwu, że wczoraj 

wybuchł tam strajk generalny robotaików arabskich, jako protest przeciw- 
ko nowym postanowieniom rządu w sprawie „Ściany płaczu". Wszystkie 

sklepy arabskie zostały zamknięte. Z obawy przed ewentualaemi zajściami 

żydzi również zamknęli swoje sklepy. Zarządzono pogotowie wojska 

i policji. 

Walka o kolej w Mandżurii 
Uznanie i odrzucenie inicjatywy Niemiec przez ZSSR. 

MOSKWA, 17 X. PAT. (Tass) Komisarjat spraw zagranicz- 
nych wręczył ambasadzie niemieckiej odpowiedź na propozycję 
niemiecką w sprawie odwołania przez ZSSR i Chiny zarządzeń 
represyjnych, podjętych przeciwko osobom prywatnym w związ- 
ku z konfliktem o kolej wschodnio-chińską. Odpowiedź wyraża 
uznanie dla rządu niemieckiego za jego inicjatywę, jednak oświad- 
cza, że rząd sowiecki nie uważa za możliwe przyjąć propozycji 
niemieckiej, która—zdaniem jego—nie może doprowadzić do żad- 
nego rezultatu. 

Walki pod Ling-Kiang 

, TOKIO, 16 X. PAT. Z Charbina donoszą o wysłaniu brygady chiń: 
skiej, złożonej z 2400 ludzi celem opanowania sytuacji, jaka się wytwo- 
rzyła w okolicach Ling Kiang, miasto chińskie położone u zbiegu rzek 
Amur i Sungari. Wojska sowieckie zajęły to miasto w ubiegłą niedzielę 
po walce, w której zatopiono bylo kilka kanonierek. Wojska chińskie po: 
suwają się naprzód w celu odzyskania King-Kiang, skąd oddziały sowiec: 
kie starają się przeszkodzić żegludze chińskiej na wspomnianych rzekach. 

Nieudana manifestacja w Zagrzebiu 
BIAŁOGRÓD, 17 X. PAT. Wedug otrzymanych tu doniesień z 

Zagrzebia, wczoraj o godz. 17 studenci i publiczność usiłowali zorganizo- 
wać na ulicach miasta manifestację w celu podkreślenia sympatji dla 50 
studentów-s oweńców, skazanych przez nadzwyczajny trybunał faszystowski 
w Poli. Policja rozproszyła manifestantów, aresztowując kilka osób. 

Zdemaskowanie oszęzerczej kampanii niemieckiej 
przeciwko lekarzom francuskich stacyj klimatycznych 

PARYŻ, 17.X. Pat. Ukończone zostało długie śledztwo w sprawie oszczerczej 
kampanji przeciwko lekarzom francdskich stacyj klimatycznych, przedewszystkiem 
w Vichy. Władze wykryły istnienie potężnej organizacji berlińskiej, która wysłała do 
Francji wielu agentów celem prowadzenia systematycznej akcji agitacyjnej na szkadę 
lekarzy francuskich stącyj klimatycznych i na korzyść lekarzy PCC Dokona= 
no wielu aresztowań, Wecług doniesień agencji Hlavasa, organizacja berlińska wydała 
na cele oszczerczej agitacji olbrzymie sumy pieniędzy. 

Straszna katastrofa lofnicza na polach Gru- 
dziądza 

Samolot spadł z wysokości looo metrów 

GRUDZIĄDZ, 17 X. PAT. Dziś o godz. 10 przed południem na tu- 
tejszem lotnisku wojskowem wydarzyła się straszna katastrofa lotnicza. W 

czasie wykonywania akrobacyj przez  plutonowego-pilota Raczkowskiego 

Kazimierza w pewnej chwili oderwało się skrzydło samolotu. Nie mogąc 

użyć w ostatniej chwili spadochronu, pilot wraz.-z platowcem z wysokości 

1000 metrów runął na ziemię. Z pod szczątków samolotu wydobyto już 

tylko zniekształcone zwłoki pilota. . - 

ukochanych pochowany, jednak czu- 
wać będzie nad ich dobrem z tamtego 
świata; zbyt głęboka była to miłość, 
by ustać miała u mogiły! 

Tablica pamiątkowa w nieświeskim 
kościele wmurowana obok podobnej 
Władysława Syrokomli. — Pamięć o 
obu tych ludziach związanych miłością 
kraju rodzinnego z czasem zleje się we 
wspólny kult dla patronów naszych, 

| 

szą bliskich, a obcy głęboko czoło chy- 
lili. — Jakby symbolem życia byt Ja- 
go pogrzeb: karawan  jednokonny, 
(tak przed śmiercią nakazał), prosta 
trumna dębowa, a przed nią niezliczo” 
ne wieńce żywego kwiecia i długie” 
szeregi młodzieży, a za nią tłumy od 
ministrów i bogaczy począwszy, na 
nędzarzach skończywszy.  Skromma, 
piawie uboga trumna, a otoczona 
czcią tłumów... Tak było i za życia! przez lat kilkadziesiąt stał na czele To- 

arzystwa, aż do chwiili jego rozwią”    
   

     

   

          

- Nie w postaci przykrego kościotru- 
pa o pustych oczodołach, rozklekota* 
ych stawach i mściwie wyciągniętych 

piszczelach — przychodzi śmierć w 
obrazach Jacka Malczewskiego; nie 
budzi ona grozy 'ani rozpaczy, nie wy- 
wołuje zbytecznych jęków, nie wpro- 

wadza fałszywej pozy. 
. Przychodzi jako piękna, łagodna 
ani i przyjazną dłonią zamyka oczy 
   

    
   
    

Autoportret 

zmęczone długiem patrzeniem; przy- 
odzi jako koicielka mąk, jako wiecz- 

ny odpoczynek, jako nieunikniona kor 
nieczność — i spracoawane ciało ukła- 
da do długiego spokojnego snu. 

JACEK MALCZEWSKI 

 lach zwątpień, 

* lecz Nike zwycięską. 

nie wielkim jak w biedzie. 
To też otoczała Go cześć najwięk- Choć daleko od swoich Kresów 

go i zamknęła jego długie, bezprzy- 
kładnie pracowite twórcze życie — 
czyniąc stratę niepowetowaną, boles- 
ną lukę w malarstwie | iem; albo- 
wiem Jacek Malozewski naležat do 
tych nielicznych antystow, ktorzy gra- 
nitowym fundamentem byli w gmachu 
sztuki polskiej, spoidłem nierozerwal- 
nem, łączącem dawne świetne tradycje 
malarskie ze współczesnemi zdobycza- 
mi w sztuce. l * 

Był tym genjalnym artystą, który 
w skarbcu swej duszy posiadał prócz 
talentu i indywidualności także — ideę 
ten najdroższy atut, który pobudza do 
ciągłej twórczości, pociesza w chwi- 

zabezpiecza talent 
przed przedwczesnem wyjałowieniem. 
Był malarzem filozofem, który naj- 
głębsze traktaty filozoficzne stenogra- 
fował pendziem na płótnie, był nauczy- 
cielem , którego marzenia i bajki były 
najsłodszą pociechą dla Polski całej; 
który, urodzony w niewoli umierając 
nie „Nada'** Goya'i widział przed sobą, 

* 

Urodzony w Radomiu 15  lipca 
1854 — Jacek Malczewski wykształ 
cenie 'artystyczne otrzymuje w latact 
1873—6 'w krakowskiej Akademji 

ukochanych stron rodzinnych. Dom. 

  

Rozprawa przeciwko Jerzemu AoQaetii 

Jak już niejednokrotnie poprzednio 

donosiliśmy, jerzy Anquetil były redak 

tor gazety, Rumer*, wmieszany w pro” 
ces Marty Hanau, przebywa w więzie- 
niu od grudnia 1928 r. Został on osa- 

dzony we Fresne, na skutek oskarże- 

nia Marty Hanau za to, że szantażując 

wymuszał na niej niejednokrotnie zna- 

czne sumy pieniężne, co zostało oskar- 

żonemu mć owodnione. 
Pieniądze od dyrektorki „Gazette 

du France“ Anquetil otrzymywał za po 
średnictwem niejakiego Mimoun - Amar 
i Lebouys, przebywających również o- 
becnie w aresztach prewencyjnych. 

Rozprawa przeciwko tym trzem 0* 

skarżonym, jak również przeciwko 

wmieszanym w tą sprawę Eugenjuszo- 

wi Merle i Ernestowi Rufi, była wyzna- 

czoną na dzień 10 października. Wszy- 

scy oskarżeni ze swoimi obrońcami sta 

wili się na rozprawę w oznaczonym 

terminie przed II Izbą karną, z wyjąt- 

kiem Jerzego Anquetil, głównego oskar 

żonego, którego pobyt w więzieniu do 

tego stopnia wycięczył i osłabił, że po 

przewiezieniu go z Fresne do Paryża u- 

legł długotrwałemu omdleniu i nie był 

w stańie figurować na rozprawie. | 

Ze względu ma ustawę, która opie” 

wa, że oskarżony musi być obecnym, 

ma rozprawie sądowej przeciwko 51е> 

bie, na wniosek jego obrońcy rozprawę 

odroczono aż do poprawy zdrowia An 

quetila, pomimo ostrych protestów in- 

nych oskarżonych, którzy domagali się 

rozpatrzenia ich sprawy oddzielnie. 

Współoskarżeni dowodzili, że Anque- 

til rozmyślnie siebie doprowadził do ta 

kiego wycieńczenia, aby rozprawa 

przeciwko niemu nigdy się nie odbyła, 

oni jednak pragnęliby  jaknajprędzej 

całą sprawę wyświetlić aby przekonać 

sędziów o swojej niewinności. ; 

Pomimo wszystkich tych uwag i 

starań rozprawę odroczono narazie na 

dwa tygodnie. ZK. 

Fałszywa ambicja | sensacje z ratogojświala 
Anglossasi, którzy mają na całym świecie 

ustaloną opinję ludzi zrównoważonych i 

spokojnych, są tylko na pozór flegmatyka- 
mi, w rzeczywistości jednak są równie gwał 

townymi, jak inne narodowości i zdolni są 

do najostrzejszych wystąpień z chwilą, gdy 

uważają że ich ambicja narodowa albo honor 
osobisty został zadraśnięty. Takiej eksklu- 
zywności i ostrości w wystąpieniach mieliś- 
my niedawno przykład na Snowdenie w Ha- 
dze, a pozatem doniosłem politycznie wystą- 
pieniem codzień niemal gazety nam przy- 
noszą wiadomości o bójkach i zbrodniach w 
Ameryce, popełnianych na tle fałszywej am- 
bicji. 

Swieżym takim faktem, którym się zajmu 
ją w Ameryce, jest rozprawa, która się to- 
czy przeciwko pani Bennett, która zastrze- 
fiła swego męża za to, że źle grał w brydża. 

Państwo Bennett, najzgodniejsze i naj- 
szczęśliwsze małszeństwo pod słońcem, mieli 
namiętność (jak to zresztą często się zda- 
rza wśród Anglików i Amerykanów) do bry- 
dża. Pewnągo wieczoru podczas gry z dwo- 
ma znajomymi, nie udało się panu Bennett 
kilka wyjść, zresztą pomimo amatorstwa nie 
był on tęgim graczem. Niefortunnego gra- 
cza spotkały wymyślania partnerów. ani 
Bennett nie mogąc opanować upokorzenia, 
że jej mąż zasłużył na miano marnego gii- 
cza, w uniesieniu, spowodowanem fałszy- 
wą ambicją, celnym _ strzałem pozbawiła 
swego męża życia. Obecnie sąd orzeknie, 
czy fałszywa ambicja jest okolicznością ła- 
godzącą. 

Na szczęście nie każde zadraśnięcie ambi- 
cji kończy się tak tragicznie, trafia się czę- 
ściej że wystarczy zwykłe sprostowanie fak 
tów zapomocą notatki w prasie. Podobny 
fakt miał miejsce przed niedawnym czasem, 
że gdy prasa Amerykańska głośno i szum- 
nie oznajmiała światu o 50-leciu wynalezie- 
nia i zastosowania telefonu, przypisując ca* 
ią zasługę wyłącznie Ameryce, dzienniki 
francuskie w licznych wzmiankach zaznaczy 
ły w sposób zupełnie kulturalny, że wpra- 
wdzie Ameryka zupełnie słusznie święci pię 
dziesięciolecie zastosowania telefonu, jednak 
że wynalezienie aparatu telefonicznego jest 
dziełem francuskiego poety i komedjopisarza 
nazwiskiem Karol Cros, który w roku 1877, 
a więc przed 52 laty, złożył w Akademii u- 
miejętności plan i opis aparatu, mającego 
służyć do przenoszenia i odbierania wib - 
racji akustycznych. 

Dzienniki amerykańskie donoszą о śmier- 
ci z ran, poniesionych w wypadku automo- 

wsiąkł w tę bohemę* artystyczną — 
która w Paryżu miała swe gniazdo, a 
która wydała tylu wielkich, nic niewar 
tych bogów w malarstwie ówczesnem. 

lmpresjonistyczne hasła i kierunki, 
rozbrzmiewające głośno w całej niemal 
Europie — ominęły prawie bez echa 
Małczewskiego, którego zadaniem by- 
ło zdobycie jaknajściślejszego, najpo- 
prawniejszego rysunku, aby móc ро- 
tem realizować te wszystkie pomysły 
i idee, które go nurtowały od lat naj 
wcześniejszych. | 

Więc też wytrwała praca daje kon- 
kretne wyniki. W roku 1882 Malczew- 
ski małuje dwa duże płótna „Niedzie- 
lę w kopalni*; „Śmierć wygnanki”, 
następnie w roku 1883 „Śmierć ЕР 
lenai““, w roku 1884 ji -5 ;,Zesłanie stu* 
dentów** i „Dwa pokolenia*. W obra- 
zach tych Jacek Malczewski wykazał 
się godnym uczniem Matejki, nietylko 
rysunkowo, technicznie ale i ideowo. 

. Wtedy, gdy Matejko matował mi- 
nioną chwałę Polski — Malczewski w 
swych obrazach uplastyczniał cały ból 
krzywdę ' bezmyślne cierpienia, spo- 
wodowane haniebną niewolą. Obrazy 
te były ilustracjami tych smutnych fak- 
tów z roku 1863, o których Malczew* 
ski słyszał, a niejedno i widział, bę- 
dąc dzieckiem. Do tematów tych wra- 
ca artysta ciągle i w następnych la- 
tach, tworząc takie płótna jak „Śmierć 
na etapie" „Wigilja wygnańców i t.d. 

Lecz prócz łoskotw kajdan, prócz 

bilowym pana Waltera White, wynalazcy 
automobilu o motorze parowym. Według 
pana White, samochody poruszane motorem 
parowym mają znaczną przewagę na tere- 
nach górskich nad motorami benzynowemi. 
Zmarły był kawalerem Legji Honorowej z 4 
zasługi oddane Francji podczas wojny. | 

A teraz jedna jeszcze sensacja, zapewiie 
czytelnicy przypominają sobie sprawę poru- 
szaną jeszcze w lecie, mianowicie sprawę 
znalezienia narkotyków w walizce dyplo* 
matycznej poselstwa afgańskiego. 

3 rzeprowadzone śledztwo wykryło wte- 
dy, że autorem przemycania był niejaki Ra- 
skine. Raskina nie udało się dotąd ująć, na- 
tomiast w ręce pokcji francuskiej wpadł 0- 
becnie wspólnik Raskina Atnem który się 
trudnił rozpowszechnianiem herowy. Ahtem 
był oficjalnie meldowany jako handlarz” dv 
wanów wschodnich. 

Badanie i przesłuchanie Ahtema odbędzie 
się w najbliższych dniach w obecności pa- 
nów Valensi i ET Policja francuska ma 
nadzieję, że zeznania Ahtema przyczynią 
się znacznie do wyświetlenia całej sprawy 
tajemnicy walizek dyplomatycznych. Z.K. 

НЕа RE ® 

dłynałazca karly pocztowej 7 
Wynalazca karty pocztowej umar£ 

w nędzy: 
W tych dniach zmarł w Monachjum 

wynalazca karty pocztowej ilustrowa- 
nej ludwik Zrenner. Miał on czas swo- 
jej uchwały i świetności i był odznaczo 
nym wieloma orderami. Lecz ta sława 
była przemijająca i nie wzbogaciła po- 
mysłowego Niemca. Po życiu niezmi”r 
nie skromnem zmarł on w nędzy pod- 
czas gdy karty pocztawe ilustrowane 
rozpowszechniły się w setkach miljo- 
nów egzemplarzy po całym świecie. 

"Czy Ludwik Zrenner domyślał się 
rzucając ma rynek wszechświatowy 
skromną widokówkę mającą służyć do 
przesyłania z podróży znajomym i ro- 
dzinie dowodów pamięci, że tenr sa- 
mem zadaje cios mający zabić piękną 
sztukę pisania listów. Z.K. 

Modernizacja monarchy Konga 
Wielką sensację wśród afrykańskie 

go państewka Ruamda (dawna kolo- 
nja niemiecka, obecnie przyznana Bel- 
gli) wywołała bezkarna bytność ich 
monarchy na uroczystościach jakie gu 
bernator belgijski pan Poscaux urzą” 
dził na jego cześć. 

Według głęboko  zakorzenionych 
wierzeń i przesądów monarcha nie miał 
prawa opuszczać swojej rezydencji, a 
tembardziej nie wolno mu było przebyć 
rzeki pod groźbą natychmiastowej 
śmierci. 

Otóż fakt, że monarcha wrócił ze 
swojej zakazanej wyprawy w jak naj- 
lepszym zdrowiu, ale jeszcze bardzo , 
zadowolony z przyjęcia, którym go ho-į 
norowano, wprowadził w głęboki po 
dziw i zdumienie jego poddanych, wie- / 
izących dotąd slepo wszelkim przepo- 
wiedniom swoich kapłanów. e 

Życzyć należy monarsze Ruamda by 
modernizację swojego życia i caług. 
kraju wprowadzał w wolnym tempie, 
nie chcąc się narazić na los Amannu" 
lacha, który przez zamiłowanie do po- 
stępu utracił tron. Z.K. 

g M annuunaaunusuna saunas anų, 

Sfanisław Mackiewicz 
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SKŁAD GŁÓWNY 
Księgarnia Józefa Zawadzkiego 
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dy, zmysłowości i fantazji. Jego obra- 
zki mitologiczne malowane ze skraj- 
nym realizmem — są jakby cudnemi 
ilustracjami z życia Kasiek i Jaśków, 
tyłko że czasem zdrowa, jędrna Kar 
Sia ma skrzydełka we włosach, cza” 
sem też ta sama dziewczyna obnażo- 
na trzyma Kosę i symbolizuje śmierć, 
(„Šmierė“) lub tež wiruje nad stawem 
jako rusałka (,,Rusałka''). 

  

Skarga zesłańców A 
. 1 X 

Głęboka psychologiczne są wszystź | 
kie portrety Malczewskiego, który po- 

3 Sztuk Pięknych — następnie zaś wy- 
* ježdža do Paryża gdzie wstępuje da 

Ecole des Beaut Arts. Od dziecka ma* 
rzyciel, skupiony w sobie, głęboko 
uczuciowy — mie przejął się, nie 

    

   
Jako nieunikniona / konieczność 
z p iac do Jacka Malczewskie- 

с : zę 

  
  

  

śmiertelnego bólu i beznadziejnej skar- siadając rzadką intuicję psychologicz | 
i na twarzach wygnańców, prócz me: ną na każdym portrecie dodaje szcze” 

icholijnej rezygnacj: i nieuniknionej góły świetnie podkreślające pewne ce- 
śmierci — nie obce Malczewskiemu chy charakterystyczne osoby portreto- 
były także tematy pełne słońca, pogo- wanej, lub jego twórczości , Wróbelki * у 2 
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Właściwie uroczystości jubileuszowe zna 
lazły dostateczny już oddźwięk w prasie. 
Wiemy dokładnie, co i kiedy się działo, ja- 
ka treść była przemówień, jaki wygląd przy- 
branych w togi profesorów. Nie o to jednak 
chodzi. Chodzi o ten nastrój, to uczuciowe 
podejście do obchodu jakie nas, akademików 
cechować musiało, to zdanie sobie sprawy, 

że to przecie jest nasze święto, naszą uroczy 
czystość. й į 

+ Stąd tak wielkiego znaczenia | 
gtemjalny udział akademików w jubileuszo- 
wych manifestacjach. Stwierdziliśmy że na- 
prawdę jesteśmy do Wszechnicy przywiąza- 
ni, że jej wielkością i dumą z radością Od- 

dychamy. | a 
Nigdy jeszcze chyba Wilno nie widzialo 

takiego tłumu studentów,  kroczących za 
sztandarem USB., za którym nieraz kilka mi- 
zernych czwórek się włókło — choć raz 
nie było rażącej « niewspółmierności między 
a.ystą sztandarów korporacyj, a pochodem 
„iezrzeszonych'. Miasto mogło się naocznie 
przekonać jak wielką siłą jesteśmy, . mogło 
zrozumieć, iż rzeczywiście jest ono batoro- 
wem Emporium Septernptrionis, ostatnią pla- 
<ówką wojującego Zachodu. 

Pięknie i uroczyście było na grobie Lele- 
wela, w Bazylice, w kościele św. Jana; by- 
liśmy tam wszędzie jednak widzami, sycą- 
cymi oczy przepychem wielobarwnych stro- 
jów 4 sztandarów, słuchaczami, wielkich 
słów — aktorami staliśmy się dopiero wtedy, 
gdy w piątek wieczorem wyszliśmy z pocho 
dniami na ulice Wilna, by dać świadectwo o 
sobie. Wyszliśmy, aby zadokumentować swą 
łączność z wielu minionemi pokoleniami ża- 
ków naszej Universitatis — tymi, w kontusi 
kach i czamarach i mundurach. Nie jesteś - 
my — wiemy to — pokoleniem Filaretów, 
ale jesteśmy ich spadkobiercami, nierozer- 
wałnemi więzami tradycji połączeni z trzema 
minionemi i wielu przyszłemi wiekami. 

..Gdy pochód — strumeń głów i płoną- 
cych pochodni — dotarł do lokalu „Ognis- 
ka“ gdy do skupionych na balkonie Rektora 
i profesorów przemówił imieniem zebranych 
na dziedzińcu akademików Korabiewicz (Ki- 
lometr) nie było chyba nikogo wśród obec 
nych, któryby nie odczuł że ta chwila jest 
wielka, że te niewyzyskane słowa mają zna 

"czenie większą wartość od patetycznie chłod 
nych przemów łacińskich zamorskich delega- 
tów.. To homagium, złożone w dniu jubile- 
uszu profęsórom przez Rzeczpospolitą: Aka- 
demicką, "nie bylo aktem obowiązku, czy 
pewnego konwenansu. Było ono potrzebą 
serdeczną. A słowa rektora, który zaczął swą 
przemowę od wyrazów „Kochani moi', nie 
były jedynie pięknym zwrotem retorycznym. 

' A nieudolnie zanucone Gaudeamus było po 
mimo wszystko więcej niż kiedyindziej ra- 
dosnym hymnem Młodości. 

Możnaby jeszcze dużo napisać o rautach 
o inauguracji roku, o zjeździe absolwentów, 
© tem, jak chór akademicki, organizacja sto 
kroć więcej warta od wielu  „ideowych" 
zrzeszeń, dzielnie się popisywał, o tem jak 
uczciły (?) jubileusz niektóre korporacje... 
Możnaby wydobyć jeszcze wiele wzruszają* 
cych nut z dziejów tych kilku krótkich dni 
paždziernikowych, ale i tak może mi ktoś 
zarzucić, iż nastroiłem moją „lutnię“ (bo chy 
bąk nie pióro) o pół tonu za wysoko. Na za- 

czenie więc puszczę „fałszywy akord, 
lak syk węża”.. Bo doprawdy „sykiem wę: 
ża” próbowano zakłócić nastrój obchodu. 

Oto leży przede mną zbrudzony świstek, 
wydrukowany na jakiejšč straszliwie zdezolo 
wanej maszynie do pisania — odezwa „do 
ogółu biedoty akademickiej!" Odezwa ta 
stwierdza, iż jubileusz jest dyktatura faszy- 
stowska(!) w Polsce... dla skonsolidowania 
obozu faszystowskiego w chwili wzmocnio- 
nych przygotowań wojennych przeciw Zw. 

adzieckiego (sic'), dla stworzenia iluzvį 
zgodnej współpracy wszystkich narodowości 
w granicach państwa polskiego, dła przykry 
cia ucisku, polityki bezwzględnego wynarada 
wiania i terroru (!).stosowanego do ruchu na 
rodowo wyzwoleńczego mas białoruskich”... 

w dalszym ciągu mowa o „renegatach*: 
— biatoruskiej inteligencji, o tem, że „rewo 
lucyjni studenci" „gniją w kazamatach“..., 
zdanie „w pracy dyktatury fasz(ystowskiej) 
1 jej organów władz uniwersyteckich (!!) w 
pracy militaryzowania(!), faszyzmowania(!) 

| i.ucisku ekónomicznego biedoty akademic- 
"kiej, czynnie pomagają faszyści (Odrodze- 
nie(!), korporacje(!)) i socjal-faszyści (ZN MS Miodz. Lud.) „na terenie samopomoco- 
a „niwersyteckim”... Chyba dła nas, czy- 
Só ów „faszystów*, starczy tych wypi- 

Otóż ta odezwą j ięcej, niż х jest więcej, niż ulotką, Wa oo E korńimistyczną — jest BIO. wc A. Prowokacją w Stosunku do kole- gów Białorusinów, którym zakonspirowani redaktorzy odezwy, chcieliby jej autorstwo mscynuować, podkreślając w. niej takie mo- menty, jak „zachodnia Białoruś" mówiąc przeważnie o stosunkach białoruskich i t.p. Akcja tego rodzaju, niegodna nawet prze- konań, jakie autorzy odezwy reprezentują, Winna tembardziej być napiętnowana ze ględu na to, iż właśnie teraz koledzy Bia- 
        

   
t 

na portrecie Reymonta, chimery za ple- 
<ami prof. Szanojchy, nareszcie portret 
znanego kolekcjonisty wkomponowa” 
ny do obrazu „Konieć rapsodu“ i wie- 
tamm a arcydzieła portre- i dc? > 
podejście do ika” e" 

"poety 
Chimera, jako coś nieuchwytnego, 

lecz wiecznie frapującego <oś'co cią: 
ży w życiu każdego artysty, co wzbu- 

za miadzieję aby pogrążyć w otchła- 
nie beznadziei coś, do czego się wiecz- 
nie dąży, a nigdy się nie osiągnie —— 

Chimera jest tematem częstym i umi- 
'Wanym w obrazach Malczewskiego, 

)   

  

3 Chimera przychodzi do matego — 
Neriskiego chłopaka wczesnym — гап- 
ićm z mad stawu, każe mu pogrążyć 

się w zamyśleniu i zapomnieć o świe- 
ż0 upieczonych kartoflach „Chłopiec i 
i Chimera“). Chimera odwiedza mło- 

dzieńca, jako pół kobieta pół tygrysi 
Jęz, aby zwiastować zbliżającą się mi- 
, Jość, lecz jednocześnie ostre wygięte 
FKazury przepowiadają i bóle miłości 
„Miłość). Ohimera również jest naj- 

bliższą i najboleśniejszą przyjaciółką artysty („Artysta i Chimera“), * 

Nie obce są Malczewskiemu takż 
tematy religijne, lecz tematy te 2 

gta traktuje z tym samym realizmem 
unkowym, jak i wszystkie poprzed- 

ne. Chrystusa i apostołów nie robi 
osobami symbolicznie blademi i wy- 

‚ cieśczonemi, nie ubiera w ubogie sza- 
ty, nie Wybiera nie naturalnych  ckli- 
wych póz. Chrystus i apostołowie w 
jego obrąząch są ludzie żywi, cierpią- 
cy t wątpiący, tylko w oczach -mają 

JE 
KA    

nabiera į 

7 Pozuroczystościach jnbilenszawych 
łorusini ostatecznie zerwali ze swymi komu- 
nizującymi kolegami, którzy już na terenie 

u stracili punkt oparcia. Trudno o bar- 
podłą zemstę. 

  

dziej 

Ale na naszą „faszystowską” i „socjał- 

faszystowska” pociechę ludzi, solidaryzują- 

cych się z autorami ulotek jest „niewiele; mo- 

żemy o nich zapomnieć narazie, teraz, gdy 

jeszcze żyjemy wrażeniami kilku przepięk- 

nych dni Wszechnicy! 
Vivat Academia, 
Vivant Professores! 

    

Tri. 

„RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE*. 

Ipaugaracja pracy Sł, NI. Ak. „ Odrodzónie” 
Minęło wielkie święto uniwersyteckie, a 

zarazem Święto rodziny akademickiej. Prze- 
brzmiało sakralne, rektorskie, „quod „felix 
faustum, fortunatumque sit*. Przed nami no- 
wy rok akademicki w całem bogactwie no- 
wych możliwości twórczej pracy. Odrodzenie 
powróciwszy z Tygodnia Społecznego w Lu 
blinie z nowym zapasem energji i zapału, 
chce żyć pełnią życia, apostołować swą ide- 
ologją wśród najszerszych rzesz akademic- 
kich i z zakasanemi rękami pracować dla 
dobra Rzeczypospolitej Akademickiej. W no- 
wej pracy nie chce izolować się organizacyj- 
nie, chce przyciągnąć do współpracy wszyst- 
kich ludzi dobrej woli i dla tego urządza 
inaugurację swej pracy nie tylko dla człon- 
ków i sympatyków ale dla całej braci aka- 
demickiej. 

Rozpoczynamy jak zawsze od spraw du- 
szy, aby wykrzewić wszelką stronniczość i 
przyziemność naszych zamiarów, aby zdo- 
być się na prawdziwie „odrodzeniowy* ton 
pracy, rozpoczynany chwilą refleksji nad isto 
tą i nauki Chrystusowej. Oto w sali 1szej 
gmachu Głównego USB o godz. 19 tej ( 7 
wieczór) odbędą się konierencje religijne ks. 
dr. Walerjana Meysztowicza kapelana „Odro 
dzenia”, w piątek — konf. rel. p.t. „Przyjdź 
Królestwo Twoje w sobotę — „Prawda jest 
jedna”. 

W niedzielę o godz. 10 w kościele Św. 
Jana wysłuchamy Mszy św. podczas któ- 
rej pienia religijne wykona chór akademicki. 
Po Mszy św. zaś w lokalu Ogniska Akade- 
mickiego Wielka 24 odbędzie się „agapa* bie 
siada ludzi dobrej woli. Tłuką się po sercach 
„odrodzeniowych“ marzenia o dawnych sta 
rochrześcijańskich „ucztach miłości”, o bra- 
terstwie Chrystusowym i słonecznej radości 
tych, co codzień przystępowali do Stołu 
Pańskiego. Chciałoby się, żeby choć cząstkę 
tego Chrystusowego ducha katakumbowych 
czasów przelać w młode zapalne dusze aka- 
demickie. To też, chcemy co tydzień. ku 
Mszy św. zebrać ludzi, którzy mają na ser- 
cu wiele do ogadania, którzy potrzebują 
smącznie jak smacznie, ałe dobrze zjeść, 
a chcą się przytem serdecznie wybawić w 
gronie rodziny odrodzeniowej, stojącej za- 
wsze otworem dla całej braci akademickiej. 
I w niedzielę odbędzie się pierwsza taka wła 
śnie „agapa”. Będziemy słuchać „żywą ga- 
zetkę" Teodora Bujnickiego i Antka Czwart 
ka, będziemy śpiewać, ryczeć i co kto woli... 

Wieczorem o godz. 17 (5 pp.) w sali 5-eį 
gmachu głównego USB odbędzie się zebranie 
inauguracyjne na program którego złożą się: . 

1) Słowo wstępne. 
2) przemówienie kol. H. Dembińskiego 

p.t. „W obliczu nowych dróg". 
3) Recytacje i autorecytacje. 

.4) referat p. docenta dr. Iwona Jawor- 
skiego „Etyka a polityka". 

5) Komunikaty odrodzeniowe. 
Zgłoszenia na a apę przyjmówane są w lokalu przy ul. Uni ersyteokiej 7 m. RC 

dziennie od 12 — 13 i od 18 — 19, Pozatem 
wstęp wolny. . 

  

Ž pod iloczni drukarskiej 
Minęły uroczyste obchody uniwersy- 

teckie. Minęły głośne słowa mów i toastów. 
Pozostało jeno szczere wzruszenie w pier- 
siach. Dziś oglądamy, co zostało z owych 
uroczystości „na wieczną rzeczy pamiątkę”. 

Nie samem tylko słowem, nie głośną 
tylko mową, nie barwnym jeno pochodem 
chcieliśmy czcić wielką rocznicę — my — 
akademicy. Chcieliśmy też dać swój czyn, 
chcieliśmy upamiętnić ją tem, czem żyjemy 
w zwykłe codzienne dni—w dni pracy i 
rozrywki. I tych dni wyrazem są wydaw- 
nictwa jubileuszowe akademików. 

Na pierwszem miejscu stoi niewątpli- 
wie Nr. 8 „Almae Matris-Vilnensis* podwo- 
ony numer (168 „str. in guarto) ilustru- 
jący całe žycie akademika ostatnich lat 
dziesięciu. Nie chcemy na tem miejscu pi- 
sa recenzji tego numeru, gdyż tę słysze- 
liśmy i w dalszym ciągu oczekujemy od 
starszego społeczeństwa. Chcemy jedynie 
dać raz jeszcze znać, gdzie mą szukać o 

wyraz nieziemskiej mądrości i oducho- 
wienia. 

* 

Wytężona, bezprzerywna praca, 
głęboka mądrość i apostolskie umiło* 
wanie sztuki cechuje całe życie Jacka 
Malczewskiego. Nic też dziwnego, że 
jako profesor w krakowskiej Akademii 
był jednym z najukochańszych mi- 

  

Miłość 

strzów — najukochańszym mistrzem 
też pozostanie na długie lata i po 
śmierci, albowiem pracami swemi do- 
wiódł, że wielki artysta nie mija jak 
Chimera — lecz żyje wiecznie. Ergo. 

k iusi S] 

BŁOWO 

Akademicka Wolna Trybuna 
nas wiadomości ten, kto się nami inie- 
resuje, 

Jak wspaniałe, jak niezwykłe, jak mo- 
numentalne jest niniejsze wydanie Świad- 
czą o tem koszta. Bez opłacania pracy 
umysłowej (a ileż tego tam jest), bez opła- 
cania korektorów, grafików etc. wydano 
na niniejszy numer zgórą 5000 zł. p. A z 
tego energiczna Redakcja potrafiła coś nie- 
coś zrobić. Warto zobaczyć. 

Skłąd główny „A. M. V.“ mieści się w 
księgarni św. Wojciecha (Dominikańska 4) 
Cena numeru złp. .9.50. Akademicy mc gą 
otrzymywać pismo za 6,50 przez swoje ko- 
ła naukowe. 

Pozatem jedno z najruchliwszych kół 
naukowych naszego uniwersytetu, Koło Po- 
loaistów, zdobyło się na trzy własne to: 
miki. Mamv więc: X 2 

HELENA HLE8 KOSZAŃSKA: Źród- 
ła sądów w rozprawie Michała Gra- 
bowskiego „O nowej literaturze fran- 
cuskiej*« Bibl Prac Polonistycznych 
Nr. 2. 

Pozatem: 
Bibljoteka S.T. O. Nr. 2.—,„Patykiem 

po Niebie*. Poezje: Teodora Bujnickiego, 
Kazimierza Hałaburdy, Anny iKompielskiej, 
Wocława Korabiewicza. 

Biblioteka — S. T. O. Nr. 3, „Z pod 
Arkad*. Poezje: Władysława Arcimowicza, 
Zygmunta Falkowskiego, Marty Aluchny— 
Kolatorowej, Zygmunta Landfisza, Stefana 
Sosnowskiego. 

Autorowie tych zbiorów, znani już w 
większości społeczeństwu wileńskiemu, de- 
dyktują swe prace „kochanemu Uniwersy- 
tetowi Stefana Batorego*. 

* « $ 

Tydzień temu nie ukazała się Akad. 
Wolna Trybuna. Święciliśmy dóniosłą chwi 
lę- Nie czas było na jakiekolwiek inne 
sprawy. „Słowo* zaprosiło nas do swego 
jubileuszowego dodatku. Oczywiście zapro- 
szenie przyjęliśmy z wdzięcznością. 

Teraz inna sprawa. — Chcąc nawiązać 
kontakt osobisty z całą bracią akademicką, 
wyznączamy stałe dyżury redakcji we 
wtorki godz. 10—11. w Iokalu „Odrodze- 
nia*, Zamkowa 7 -9 wejście z bramy se* 
minarjum prawnego. 

Redakcja. 

Kondolencje z powoda zgomm & p. Cze 
ds ! ама Jankowskiego 

Szef biura prasowego łotewskiego 

ministerstwa Spraw zagranicznych 

p. minister dr. Alfred Bilmans złożył 

za pośrednictwem konsula łotewskie- 

go w Wilnie p. Feliksa Donasa wyrazy 

szczerego współczucia rodzinie Śp. 

Czesława Jankowskiego, wypowiada- 

jąc żal z powodu zgonu znakomitego 

pisarza, człowieka serdecznego, sym- 

patycznego. (y) 

Uwagi o batalii 
W ub. niedzielę staraniem Komite- 

tu Wojewódzkiego LOPP przeprowa- 
dzony został pokaz lotniczo - gazowy, 
którego zadaniiem było pokazać ludnoś 
ci obraz ataku eskadr nieprzyjaciel 
skich na miasto oraz zademonstrować 
akcję obrony. 

Manewry te dały nam możność wy- 
snuć szereg wniosków na temat naszej 
zdolności obronnej w. razie wojny. Pro 
gram przewidziany przez organizator” 
rów został wykonany lecz złe warunki 
atmosferyczne osłabiły znacznie efekt. 
Samoloty „eskadry obronnej” nie mo- 
gły rozwinąć swoich działań co spowo 
dowało, że nad miastem widzieliśmy tyl 
ko samoloty „nieprzyjacielskie". Jedno 
cześnie z tem warunki atmosferyczne 
osłabiły siłę huku kanonady przez ca 
nie wypadła ona imponująco. с 

Główne refleksje jakie nasuwają się 
w zwiiązku z niedzielnym pokazem są 
te, że napad gorówał nad. obroną. Sa” 
moloty „nieprzyjacielskie*, których za- 
daniem było zbombardowanie objek- 
tów wypełniły te zadanie doskonale 
gdyż w dodatku zniszczyły gniazda 
karabinów maszynowych i stoiska ar- 

tylerji. i "| «RES 
Artylerja przeciwlotnicza okazała 

się bezsilną wobec samolotów lecą- 
cych poniżej 100 mtr. a zastępujących 
ją w tem karabinów maszynowych 
było zbyt mało. 

Próba niedzielna wykazała też, że 
alarm przy pomocy środków akustycz- 
nych (gwizd lokomotyw i elektrowni 
miejskiej) był, też niedostateczny, wo 
bec czego staje się jasnem, że kwestja 
środków alarmowych ma pierwszorzęd 
ną wagę. 

Zadymianie objektów cennych ©- 
kazało się skuteczne. Jakkolwiek ele- 
ktrownia i Most Zielony zostały zbom 
bardowane to jednak fakt ten: uspra- 
wiedliwia spózniona akcja alarmowa 
oraz mała przestrzeń zadymiania, co 
samo przez się wskazywało cel. 

Manewry niedzielne powinny zwró- 
cić naszą uwagę na zagadnienie obro- 
niy miast przed atakami lotniczo - ga” 
zowemi. W Wilnie położonem w małej 
odległości od granicy sprawa alarmu 
ma wiielkie znaczenie gdyż aparat alar 
mowy będzie rozmieszczony w stosun- 
kowo niedużych odległościach, zatem 
czas pomiędzy chwilą spostrzeżenia 
płatowca, a ich przybyciem będzie b. 
krótkim. W tych warunkach organiza- 
cja obrony przeciwgazowej musi być 
b. sprężystą. 

Rola LOPP zarysowuje się tu wy” 
bitnie. : I, 

  

KRONIKA 
PIĄTEK o 
18 Dzis Wschóć sł. & 5 m. 54 

Łukasza. Zach. sł. o g, 16 m. 28 
jutro 

Fiotra_W. 
Spostrzeżenie see Zalżedo 

Meteorologii U. 8. В. 
z dnia 17 X. 1929r. 

Ciśnienie | 264 
średnie w m i 

1 
Temperatura | _ 40c 
średnia 5 

Opad za do J SE 
bę w mm. į 

Wiatr ; : przeważającj Pałudniowy. 

Uwagi: Pochmucno. 

Minimum za dobę 4; 3C 
Maximum za dobę 4 99“. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśni nia. | 

  

URZĘDOWA 

— Powrót p. wojewody Raczkiewicza z 
inspekcji terenu. Wczoraj, w czwartek 17 
bm. w godzinach popołudniowych p. wojewo 
da wileński Władysław Raczkiewicz powró 
cił z czterodniowej inspekcji powiatów 0Sz- 
miańskiego, Mać i mołodeczańskiego i 
objął urzędowanie. czasie inspekcji p. wo 
jewodzie towarzyszyli, oprócz urzędników 
iirzędu wojewódzkiego, starostowie  odnoš- 
nych oraz sąsiednich powiatów. Dziś, w pią 
tek, w godzinach rannych p. wojewoda zwo- 
tuje konferencję naczelników wydziałów, na 
której udzieli dyrektyw w związku z odbytą 

inspekcją. : ; 
— (a) Lustracja kin. Starostwo grodzkie 

wyznaczyło komisję która zajmuje się ba- 
daniem urządzeń łokałi kinematografów wi- 
leńskich. 

WOJSKOWA 

— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 
Dziś 18 października do zebrań kontrolnych 
stają urodzeni w roku 1904 nazwisko których 
rozpoczynają się na literę K. 

Jutro stają również urodzeni w roku 1904 
nazwiska którycsh rozpoczynają się na L, Ł. 

AKADEMICKA. 

— Koło Polonistów USB poleca korepe- 
tytorów z przedmiotów _ polonistycznych, 
względnie innych w zakresie programu gim- 
nazjów. Zgłoszenia przyjmują się codzień w 
godz. I — 2 po poł. w lokalu Koła (Zam- 
kowa i — 7). 

‚ 7 Stowarzyszenie młodzieży akademic- 
i oł że zaprasza Eu ORAĆ akade- 

a uroczy: Л j - kir 1020 6: = stą inaugurację pracy w ro 

_ Program inauguracyjny przewiduje: 18. piątek: „godz. 19 — ka Te p.t. „Przyjdź Królestwo Twoje". Sala I. Sobota 
godz. 19 —- konferencja rel. p.t. „Prawda 
jest jedna”. Niedziela godzina 19-ta — Msza 
św. w akademickim kościele św. Jana. Pie 
nia religijne wykona Chór akademicki. godz. 
11 — „Agapa” — biesiada ludzi dobrej woli 
w Ognisku Akademickiem (Wielka 24). g. 
17 — Inauguracyjne zebranie w sali 5-tej 
gmachu głów UŚB z porządkiem następu- 
jącym: 1) słowo wstępne 2) przemówienie 
kol. H. Dembińskiego p.t. „W obliczu nowych 
dróg”, 3) recytacje i autorecytacje, 4) refe- . 
rat docenta USB dr. Iwona Jaworskiego p.t. 

„Etyka a polityka”, 5) komunikaty odro- 
dzeniowe. 

Terminy będą przestrzegane. Wstęp wol- 
ny. Na „Agapę“ — 1 zi. 50 gr. Zapisy na 
„Agapę” codzień o godz. 12 — 1 i 18 — 19 
u kol. Wierzbickiej w lokalu przy ul. Uniwer- 
syteckiej 7, m. 9. 

KOMUNIKATY 

'— Dnia 18 bm. w piątek o z. 5 wiecz. 
pumktualnie odbędzie. się w Lokalu seminar 
um (Zamkowa 11) połączone posiedzenie 
PU e A Oddziału T-wa Historycznego 

oraz Ill Wydziału T-wa Przyjaciół Nauk z 
następującym porządkiem dziennym: 1) od- 
czyt prof. dr. Władysława Semkowicza p.t. 
Hanul namiestnik wileński (1382 — 1387), 
jego ród. 

2) odczyt NICE dr. Mieczysława Limano- wskiego p.t. Najstarsze Wilno (szkic topolo- 
giczny) : 

„ 3) komunikat prof. Semkowicza o Atlasie historycznym Polski. 
4) komunikaty o wydawnictwach kodek- 

su katedry wileńskiej oraz kodeksu m. Wilna. 
„Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
    

,- Zebranie Zarządów Lig Paraijalnych. 
Niedziela dnia 27 io poświęcona 
jest czci Chrystusa Króla, W dniu tym wszy 
stkie organizacje katolickie starają się w ro- 
zmaity sposób okazać swą wierność i go- 
towość służenia Chrystusowi. Od paru lat 
rozpoczęła swą pracę Archidiecezjalna Liga 
Katolicka której celem jest dążenie do odro 
dzenia społeczeństwa w Chrystusie, oraz 
wpływanie na społeczeństwo przez organi- 
zacje katolickie do.wypełniania obowiązków 
indywidualnych, rodzinnych, społecznych i 
państwowych w myśl zasad katolickich. 

„Z inicjatywy Archidiecezjałnej Ligi Kato- 
lickiej dn. 16 bm. odbyło się zebranie Rad i 
Zarządów Lig ZY m. Wilna. Po re 
feracie ks. Szambelana I. Olszańskiego o sta 
nie organizacyjnym Ligi Katolickiej, oraz o 
niebezpieczeństwach, jakie zagrażają religii 
i Kościołowi w Polsce, zebrani postanowili 
dążyć do przyśpieszenia stworzenia przy Ar- 
chidiecezjalnej Lidze Katolickiej związków 
stowarzyszeń parafjalnych niewiast i mężów 
katolickich. Sprężysta bowiem organizacja 
najskuteczniej będzie mogła przeciwstawiać 
się wrogiej akcji zamierzającej podkopać 
wiarę i moralność w społeczeństwie. 

Postanowiono również by w niedzielę dn. 
27 października rb. we wszystkich parafjach 
niezależnie od nabożeństwa urządzić dzień 
propagandy akcji katolickiej. Zebrania od- 
powiednie zwołają Ligi Parafjalne. Na ze- 
branie należy zaprosić prócz członków Sto- 

' warzyszeń wszystkie osoby, które się temi 
sprawami interesują i rozirmieją potrzebę 
pracy katolików. nad szerzeniem królewstwa 
Bożego na ziemi. Jest rzeczą pożądaną, by 
na zebraniach wygłoszono referaty o znacze 
niu akcji katolickiej w formie apostolstwa 
świeckich, oraz w miarę możności zorgani- 
Aa należy kolportaż dobrej gazety i ksią- 
ŻKi. . 

— (b) Konfiskata ulotki, Z „polecenia władz administracyjnych policja wycofała 
aS ulotkę wydaną przez żydowskich 

iKów w sprawie rozwi i K Choc ie rozwiązania władz 

WE Roboty drogow.e w powiecie wi- leńsko trockim kończono już budowę 12000 mostków drogowych t.żw. przepustów 
wodnych na terenie powiatu wileńsko - troc- 

a) 

(kiego. Roboty te były rozpoczęte latem roku bieżącego. Й 
Mostki te są betonowe a więc trwałe co 

pozwoli na znaczne polepszenie komunikacji kołowej i samochodowej, й 

‚ — (y) Rozwėj automobilizmu w Wilnie. 
Niezwykle charakterystyczi,ą cechą naszego 

5. + P. 

Janinų 2 Oskierkėo Jarociūskiej 

Dnia 31 października o godz. 9-ej rano w kościele Św. Jana w 

Wilnie odbędzie się żałobne nabożeństwo zą spokój duszy 
^ 

na które zapraszają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

odbędzie się za spokój Jego duszy 

W pierwszą bolesną rocznicę zgonu 

Ś. P. 

profesora JÓZEFA ŁUKASZEWICZA 

RODZICE: 

  

nabożeństwo żałobne w kościele Šw. |; 
Jana w sobotę dnia 19-go b. m. o godz. 8-ej rano. 

O czem zawiadamiają ŻONA i SIOSTRY. 
TT NL RE IO KL TR AIA a M LI STT RTN 

Hołd Wilna dla Kazimierza Pułaskiego 
W dniu wczorajszym Wilno złoży- 

ło hołd bohaterowi Konfederacji Bar- 
skiej i walk o wyzwolenie niepodleg- 
łości Stanów Zjednoczonych gen. Ka: 
zimierzowi Pułaskiemu polegtemu 
pod Savannach przed 150 laty. 

Uroczystość ta opóźniona z po- 
wodu Gbchodu 350-lecia istnienia Uni- 
wersytetu Stefana Batorego, rozpoczę- 
ła się nabożeństwem żałobnem, celeb- 
rowanem w Bazylice Metropolitalnej 
przez JE. ks. biskupa Michalkiewicza. 

Na nabożeństwie obecni byli Me: 
tropolita Wileński ks. arcybiskup Jałb= 
rzykowski, wicewojewoda Stefan Kir: 

tklis, prezydjum m. Wilna, weterani 

63 roku, marsza ek Senatu prof. Szy- 
mański, Rektor USB. ks. Czesław 
Falkowski, konsul Łotwy Feliks Do- 

nas, gen. Krok-Paszkowski z komen- 

dantem placu płk. Iwo Gižyckim na 
czele korpusu oficerskiego, prezes 

Sądu Apelacyjnego Bochwic, prezes 

Okręgowej lzby Kontroli Państwowej 
Pietraszewski, kurator Pogorzelski, 

delegat Prokuratorji Generalnej Ko- 

peć, prezes lzby Skarbowej Ratyński, 

starosta grodzki Iszora, zastępca pre- 

zesa Dyrekcji Kolei Państwowych inż. 
Łaguna, komendanci PP. inspektoro- 
wie lzydorczyk i Konopko, dyrekto: 
Lasów Państwowych Szemioth ora: 
inni przedstawiciele władz i społeczeń 
stwa. W nawie głównej po obu stro- 
nach przybranego białemi kwiatami i 
bogato oświetlonego katafalku ustawi- 
ły się poczty chorągwiane pułków wi: 
leńskich, organizacyj i szkół. W cza- 
sie nabożeństwa ks. prałat Żebrow 
ski wygłosił patrjotyczne kazanie. W 
nabożeństwie uczestniczyły ustawione 
na placu Katedralnym  bataljony puł- 
ków wileńskich wszystkich rodzajów 
broni. 

Po nabożeństwie odbyła się na ul. 
Mickiewicza, w pobliżu placu Orzesz- 
kowe, defilada wojsk, prowadzona 
przez ppłk. Bornsztedt'a. Defiladę 
przyjmował Krok:Paszkowski w obec- 
ności marszałka Senatu proi. Szymań- 
skiego, wicewojewody St. Kirtiklisa i 
przedstawicieli władz. 

We wszystkich szkołach i oddzia- 
łach wojskowych odbyły się pogadan- 
ki poświęcone pamięci wielkiego bo- 
hatera narodowego. 32 

  

  

miasta jest imponujący rozwój automobiliz- 

mu, jaki daje się zauważyć w Wilnie. | 

Mimo niesprzyjających „warunków, jak 

fatalny stan bruków, a co najgorsze zły stan 

większości dróg na terenie województwa, 

rozwój automobilizmu zarówno pod wzglę- 

dem sportowym jako i zawodowym posuwa 

się naprzód w tempie jakiego nie znają in- 

ne miasta. Aja A 

Ten ciekawy fakt znajduje swoje uzašad- 

nienie w piewszym rzędzie w wielkiej ży- 
wotności przedstawicielstw poszczególnych 

fabryk i koncernów, które to przedstawiciel. 

stwa dla zapewnienia sobie rynku zbytu stwo 
rzyły komunikację zamiejską i wyrugowały 
z Wilna stare, o brzydkim wyglądzie maszy- 
ny. Dziś można powiedzięć, że w Wilnie 
kursuje 105 autobusów, ponad 160 dorożek 
sąmochodowych oraz coraz większa ilość wo 
zów prywatnych nie licząc szeregu linij zą< 
miejskich. ; : ' ; 

Wyasialtovanie bodaj najgorszych ulic 
ulic miasta pozwoli automobilizmowi rozwi- 
nąć się jeszcze. 

TEATR | MUZYKĄ 
Teatr miejski na Pohulance. Dziś jedno 

z ostatnich przedstawień arcydzieła Gogola 
„Rewizor“, który w pełni powodzenia nieba- 
wem zejdzie z repertuaru ustępując miejsca 
świetnej lekkiej komedji Grzymały - Siedlec- 
kiego „Mam do wzięcia". Nowość tę grał 
dotąd tylko teatr miejski w Poznaniu, gdzie 
„Maman do wzięcia” świeciła wielki tryumf 
artystyczny doczekawszy się 104 przedsta- 
wień z rzędu. Do sztuki tej dyrekcja przy- 
gotowuje nową wystawę. W akcie ill akcja 
odbywa się w autentycznym wagonie. 

— Teatr miejski w Lutni. Występy Ma- 
fickiej i Węgierko. Świetna para artystów 
stołecznych Marja Malicka i Aleksander Wę- 
gierko dziś jeszcze i jutro wystąpią w: pełnej 
poezji komedji Niccodemiego „Świt, dzień 
i noc”. Wczorajszy pierwszy występ tych 
znakomitych artystów odbył się przy wype- 
łnionej widowni. Występujący artyści byli 
przedmiotem owacyj i entuzjastycznego przy 
jęcia ze strony publiczności. 

E Sobotnie przedstawienie szkolne w 
Lutni. Jutro w sobotę o godz. 3 m. 30 pp. 
grane będzie dla uczącej się młodzieży arcy- 

dzieło Al. Fredry „Wielki człowiek do ma- 
łych interesów. Ceny miejsc najniższe. 

— „Powódź* Bergera. Fascynująca ta 
sztuka, budząca w niektórych scenach grozę 
i rozpacz grana będzie w niedzielę wieczo- 
rem. 

W próbach wesoła i aktualna komedja 
Groisseta i Flersa „Powrót”. Sztukę tę, któ- 
ra otrzymała nową wystawę przygotowuje 
z całą starannością reżyser Jerzy Walden. 
Premjera w nadchodzącą Środę. 

Pi nio wki i W niedzie- 
lę nadchodzącą o godz. 3 30 pp. odbędą się 
w obu teatrach przedstawienia popołudnio- 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Po- 
hulance ana będzie sztuka J.A. Kisielew- 
skiego „W: sieci” ,w teatrze Lutnia „Wielki 
człowiek do małych interesów* A. Fredry z A. ma w roli głównej. 

; oncert Ignacego ygasa. W ponie- działek 21 bm. wystąpi w teatrze rniejekim Lutnia znakomity tenor bohaterski opery warszawskiej Ignacy Dygas. Koncert wywo- łał olbrzymie zainteresowanie. I. Dygas śpie 
wać będzie arje operowe: „Manru“ „Ver- 
bum „nobile“, „Dama pikowa“, oraz szereg pieśni Niewiadomskiego, Karłowicza, Moniu- 
szki, Czajkowskiego i Rachmaninowa. Bilety 
już nabywać można w kasie zamawiań 11 
— 9 wieczór. 

zespołu bałałajikowego. W so- — Koncert 
botę 19 października o godz. 8 wieczór w 
lokalu Klubu Handlowo - Przemysłowego 
przy ul. Mickiewicza 33 odbędzie się jeden 
koncert znanego w Polsce słynnego rosyj- 
skiego zespołu artystycznego im. W. Andre- 
jewa (połączone zespoły B. Zubryckiego i b. Eug. Dubrowina). Po wielkich sukcesach 
na Powszechnej Wystawie Krajowej przy- 
p do Wilna z zupełnie nowym  progra- 

em. 
Bilety do nabycia w ksii i к (Mickiewicza 49. a 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Intrygant. | 
Heljos — Ostatni romans, 
Lux — Z raju bolszewickiego. 
Wanda — Atlantyda. 

76 środa liferagka 
Pierwsza Środa po inauguracji nowego 

lokalu, która jak zwykle zgromadziła liczne 
grono sympatyków, była poświęcona, omó- 
wieniu przyszłych poczynań Związku Lite- 
ratów w nowej siedzibie. 

Przed rozpoczęciem dyskusji Prezes 
Związku profesor Pigoń w _ serdecznych i 
podniosłych słowach uczcił pamięć nieod- 
£ałowanego Nestora dziennikarstwa kreso- 
wego św. pamięci Czesłąwa Jankowskiego, 
podnosząc zasługi (zmarłego dla pismien- 
nictwa poiskiego i wyrażając głęboki żal z 
powodu jego śmierci. szyscy zebrani 
uczcili pamięć Wielkiego Wilnianina przęz 
powstanie. 

Poczem profesor Pigoń,  zaznajomił 
obecnych z zamiarami Związku Literatów, 
którzy chcą dołożyć wszelkich starań, aby 
całe skrzyało murów Bazyljańskich zamie- 
nić na muzeum, dając w jten_ sposób po- 
czątek Muzeum Krajowego. Cela Konrada 
stanowiłaby muzeum Mickiewiczowskie gro- 
Mi4óząc pamiątki po Wieszczu i jeso kolęs 
gach, w innym pokoju możnaby gromadzić 
painiątki po innych bojownikach o wolność, 
poczynając Od :Konfederacji Barskiej a 
koncząc na wojnie światowej. 3 
„Na innych piętrach mogłyby się mieś- 

cić inre muzea, naprzykład muzem etno- 
graficzne białoruskie, które jest już bar- 
dzo bogate, a dusi się w ciasnėm pomiesz- 
czeniu i wiele innych zbiorów. Takie urzą- 
dzenie ułatwiałoby zwiedzającym oglądanie 
wszystkich zbiorów, a mieszcząc się w 
jednym gmachu umożliwiałoby roztoczenie 
opieki nad n'mi.g 

Potem w tej sprawie zabierali głos in- 
ni, przedewszystkiem p. Dyrektor Turkow- 

i ofiarnej | ski, którego niezmordowanej 
pracy należy zawdzięczać zgromadzenie | 
artystyczne rozmieszczenie pamiątek po 
Mickiewiczu + Filomatach w Celi Konrada, 
znaczna ich część zjego zbiorów pochodzi. 

W dyskusji brał jeszcze udział Profe- 
sor Limanowski, ) 
Związek Literatów poczynił starania © 
otrzymanie murów  po-Bernardyńskich w 
Trokach celem urządzenia w nich letniska 
i domu wypoczynkowego dla Literatów, 

Przemawiali jeszcze pani Heleną Romer 
Ochenkowska, profesor Masonius, pan Wi- 
told Hulewicz i dyrektor Wacław Studnicki 
i inni. Każdy z mówców dorzucał cegiełkę 
do przyszłych poczynań Związku Literatów 
i projektowanego Muzeum ajowego. 

Między innemi pani Romer Ochenkow 
ska podała projekt by korytarz Związku 
Literatów przyozdobić  fotografjami lub 
portretami literatów i innych artystów mu- 
zyków i plastyków, którzy na terenie Wilna 
tworzyli i pracowali. 

Wszyscy mówcy wyrazili zgodnie że 
pożądanem by było, żeby zarówno plasty- 
cy, jak i muzycy znalezli odpowiednie po- 
mieszczenie i mogli się rozgospodarowzć 
w murach po-Bazyljańskich, tworząc jedną 
zwartą rodzinę artystów wileńskich. Č 

Ożywiona dyskusja i miła pogawędka 
przy herbatce przeciągnęła się do godziny 
jedenastej. : 

Zapomnialam leszcze nadmienić, że na 
a, środzie pzrinoweać zapisy na 

członków sympatyków licznie zgłaszają- 
cych się Piwkiepyć środ. AŻ. k 
EEST PK STN AAS DSS UE | 

Piccadily — Rosji. 
Światowid T Teo 
Eden — Trędowata. 
Kino miejskie — słodkich wód 
Ognisko — Raan а siężniczki (Niczy- 

je dzieci 

WYPADKI : KRADZIEŻE. a 

.— (c) Kto jest właścicielem odebranych | 
od złodzieja futer. Okazuje się, że porzucone 
na ulicy Gazowej przez nieznanego złodzieja 
futra należą do Stanisławy Wagner zamiesz- 
kałej przy ulicy św. Jakóbskiej 10. Poszko- 
dowana poznała skradzione jej futra i otrzy 
mała je z powrotem. į 

— 46-51 odkurzacz. Policja a- 
resztowała Władysława Szajko (Swierkowa 
5) który dokonał kradzieży odkurzacza na 
szkodę firmy Elektrolux wartości 550 zł. 
‚ — (0) Mieszkanie należy pilnować, Nieu- 
jawnieni sprawcy dostali się do mieszkania 

BWT: 
      

który rzucił myśl aby 
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Władysławy Gitlig (Niemiecka 18) skąd wy- 
mieśli garderobę i dwa zegarki wartości 700 
złotych. 

(c) Kradzież na dworcu. Kopelowi No 
syko- zamieszkałemu w Oranach skradziono 
na dworcu kolejowym w Wilnie walizkę bron 
zową w której były skóry na buty wartości 
350 zł. 

— (c) Samochód wpadł na wóz. Samo- 
ehód ciężarowy Nr. 14038 kursujący między 
Wilnem a Oszmianą prowadzony przez SZo- 
era Mieczysława Dożynkiewicza mieszkańca 
wsi Zachoruńce gminy  polańskiej, przeje- 
żdżając ulicą Ostrobramską najechał na wóz 
Michała Andruszkiewicza ze wsi Orlany po- 
wiatu Wilejskiego. Szczęśliwym zbiegiem о- 
koliczności wypadków z ludzmi nie było i je- 
dynie wóz uliegł uszkodzeniu. 

— (c) Nagły zgon. W hotelu „Łodź* 
zmarł nagle na udar serca mieszkaniec mia- 
steczka Bystrzycy w powiecie wileńsko - 
trockim Orel Szkolnik, bawiący w Wilnie od 
dwuch dni w sprawach handlowych. 

— (c) Podrzutek. Franciszek Łatwis +Za 
walna 5) znalazł podrzutka płci męskiej w 
wieku 2 tygodni. Niemowlę ulokowano w 
przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

—'(y) Ujawnienie sprawcy zabójstwa. 
We wsi Bojarka pow. oszmieńskiego: zaginął 
w tajemniczy sposób mieszkaniec ziemian ki 
Józef Korzeniewski. A 

Przez dłuższy czas nie udało się ujawnić 
miejsca jego pobytu ani stwierdzić czy nie 
zaszedł tu wypadek lub zabójstwo. 

Przed kilku dniami dopiero  piutonowy 
KOP będąc wypadkowo w ziemiance zauwa 
żył że ziemia jest w jednym miejscu mięk- 
ka jakby była niedawno rozkopywaną. Po- 
dejrzenia okazały się prawdziwe. Po odkopa- 
niu górnej warstwy ziemi znaleziono zwłoki 
zaginionego Korzeniowskiego. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że został 
on zamordowany przez własną żonę. Mężo- 
bójczynię aresztowano i przekazano wła- 
dzom sądowym. 

— (y) Szkarlatyna pojawiła się w ь 
mołodeczańskim. Jak się sado 6 
wsi Wojtele gm. kraśnieńskiej pow. mołode 
czańskiego wybuchła epidemja szkarlatyny. 
Choroba pojawiła się początkowo w domu 
ф Ё‹:_Ьі@гошісиа, gdzie zachorowało pięcio- 
ro dzieci. 

List otwarty 
DO RADY MIEJSKIEJ M. WILNA. 

Dnia 2 września 1929 r. Wydział Szkolny 
Magistratu m. Wilna przesłał nam kierowni- 
kom publicznych (państwowych) szkół po- 
wszechnych, zajmującym mieszkania . służbo- 
we przy szkołach, pismo następującej treści: 

„Magistrat miasta Wilna — . Wydział 
Szkolny Nr. 3060—Szk. — dnia 2. 9. 1929 r. 
Do p. kierownika szkoły Nr... — Wydział 
Szkolny przesyła poniżej odpis uchwały Ma- 
gistratu z dnia 27. 8. rb. do wiadomości i 
powiadamia, że światło będzie wyłączone w 
serwszych dniach września rb. i że opał bę- 
dzie dostarczony wyłącznie dla pieców znaj- 
ujacych się w lokalach szkolnych. Podpisa- 
10: (—) Łokucjewski Szef Sekcji (—) Roma 
zewiczowa referent. Odpis — A 

miasta Wilna na płosiedzeniu w dniu 27. 8. 
1929 roku uchwalił: w razie niezwolnienia do 
dnia 1. 9. 29 r. mieszkań zajmowanych przez 
«ierowników szkół w lokalach szkolnych, 
wyłączyć światło w tych mieszkaniach i 
wstrzymać wydawanie opału. (—) Bohdan 
za szefa kancelarji Magistratu miasta Wil- 
pa zgodność: — Romę zewiczowa refe- 
ant. ' 
Wyżej przytoczone postanowienie zostało 

przez pracownika Magistratu wykonane w 
chwili rozpoczęcia roku szkolnego w obec- 
qości dzieci, rodziców i nauczycieli. W ten 
sposób Magistrat usiłował zmusić nas do 
zrzeczenia się naszych osobistych praw do 
“ajmowania mieszkań służbowych przy szko- 
jach. Powyższe postanowienie agistratu 
wważamy za sprzeczne z prawem, a to ze 
względów następujących: 

Ustawa z dn. 17. II. 1922 r. o zakładaniu 
| utrzymywaniu publicznych szkół powszech* 
nych (art. 11) postanawia, że gmima ponosi 
wszelkie wydatki na pomieszczenia dla szkół 
w myśl ustawy o budowie publicznych szkół 
powszechnych, na oświetlenie i opał dla 
szkół i t.p. : ” а 
` Оза\а zaš z dnia 17. II. 1922 r. o bu- 
dowie publicznych szkół powszechnych u- 
stala, że publicznym szkołom powszechnym 
oraz nauczycielom tych szkół gmina jest 0- 
bowiązana dostarczyć odpowiedniego miesz 

* zamia (art 1), — a warunki, jakim odpowia- 
dać winny budynki szkolne i mieszkania dla 
nauczycieli określa drogą rozporządzenia Mi- 
nisterstwo WR i OP. 

Roporządzenie Min. WR i OP. z dnia 5. 
4. 1922 r. w przedmiocie wymiarów i licz- 
by pomieszczeń w budynkach publ. szkół 
Jowsz. i domach mieszkalnych dla nauczy- 
cielstwa w brzmieniu ustalonem rozporzą- 
dzeniem Min. WR i OP. z dnia 28. II. 1925 
a wydanem w porozumieniu z Min. Skarbu, 
Spraw Wewn., Robót Publicznych i Zdrowia 
Publicznego postanawia, że „Budynki publ. 
szkół powsz. winny posiadać prócz niezbęd- 
nych przedsionków i klatek schodowych po- 
mieszczenia których przeznaczenie, liczbę i 
wymiary podaje tablica I,* załączona do roz 
porządzenia, a „odstępstwa poniżej norm po- 
danych w tablicy I szej (program normalny) 
są dozwolone, nie mogą jednak sf ać poni- 
żej norm, określonych w tablicy ll-ej (pro- 
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wSTEN SMOLL. 

* wł pogoni za widmem 
Rozgardjasz zapanował dokoła fa- 

talnego miejsca, gazety wydały nad- 
zwyczajne dodatki. Od tej chwili cały 
Londyn nazywał Valmona Dana „Nie- 
uchwytnym““ 

Podczas, gdy całe miasto omawiało 
niezwykłe wypadki dni, ostatnich, Del- 
bury wyrywał sobie włosy w napadzie 
rozpaczy i wściekłości, widząc, że 
znów spotkała go porażka. Kazał 
odejść wartownikom i detektywom i 
skierował ich na Kinsvy.. 

Znów uciekł ten djabeł! — krzy- 
czał z pasją. Znów włóczy się po uli- 
cach miasta. Ale wrócić do swej nory 
nie może! Złapię go w noey, choćbym 
miał w tym celu postawić na Kinsvy 
wszystkich _constablów. Wcześniej, 
czy później musi wrócić do swej kry- 
jówki. Ale niech noga jego stanie na 
Xinsvy — to będzie koniec jego zwy- 
cięstw! 

Tu zwrócił się do Shofnesy i roz- 
kazał. 

— Proszę podać samochód. Ja sam 
pojadę ma Kinsvy! 

Shofnesy wrócił właśnie przed 
chwila z Saint James street, gdzie pro- 
wadził śledztwo w sprawie hrabiego 
Lazarda, Sąsiedzi mówili o nim z sza- 

am minimalny). Wspomniana tabłica M, 

A nė Cola w Dz Ustaw Rz. P. z dn. 10. 
4. 25 r. poz. 245 wymienia oprócz izb 
szkolnych i t.d. pod. L. porz. 7 „mieszkanie 

dła kierownika, składające się conajmniej z 

2 pokoi z kuchnią wraz z przynaležnošciami“ 

jako składową część lokalu szkolnego. 

Pozatem kategorycznie stwierdzamy, że 

żadne względy na dobro szkoły i miasta nie 
wymagały wyżej przytoczonego postępku 

Magistratu; przeciwnie charakter pracy kie- 

rown. szkoły, zwłaszcza jako administratora 

lokalu oko z ramienia Państwa, wy- 

maga tego, aby kierownik koniecznie mie< 
szkał przy szkole, i miasto samo dbać i sta- 
rać się o to powinno we własnym dobrze 

zrozumiałym interesie. ‚ 
Uważamy również, že Magistrat wyrzą- 

dził wielką krzywdę szkołom, a temsamem 
miastu, wyłączając w mieszkaniach służbo” 
wych kierowników szkó wbrew ich woli 
światło teraz, w stadjum organizacji roku 
szkiolnego, a więc w czasie najcięższej i naj- 
odpowiedzialniejszej pracy naszej, decydu- 
jącej o wynikach późniejszych całorocznych 
wysiłków naszych — pracy, która z natury 
rzeczy dokonuje się dopiero wieczorami i 
nocami w domu, po całodziennych wysił< 
kach w przeważnie ciasnych i dusznych lo- 
kalach szkolnych. 

Stwierdzamy również, że mieszkanie sta- 
nowi część naszegio uposażenia służbowego 
i że fakt posiadania takowego, opalonego 
i oświetlonego na koszt miasta, decydował o 
podjęciu się przez nas ciężkich i odpowiedział 
nych obowiązków kierowników szkół. 

Opierając się poza tem na przedwybor- 
„czych zapewnieniach i deklaracjach wszyst- 
kich komitetów wyborczych do Rady Miej- 
skiej, jesteśmy przekonani, że żaden dbały 
o dobro miasta Wilnianin nie pochwali za- 
jętego względem nas stanowiska Magistra- 
tu, wobec czego zwracamy się z prośbą do 
Rady Miejskiej za pośrednictwem Panów 
Radnych Miasta — o bezzwłoczne rozpatrze 
nie. całej sprawy i o unieważnienie odnoś- 
nych uchwał i zarządzeń Magistratu tudzież 
o wyrażne zdecydowanie, czy służbowe mie- 
szkania kierowników publicznych (państw.) 
szkół powszechnych będą nadal ošwietlane 
i opalane na koszt miasta, czy też nie — 
oraz o spowodowanie zmiany taktyki postę* 
powania Magistratu w stosunku do nas, a 
temsamem umożliwienie nam pracy naszej 
dła dobra Miasta i Państwa. 
W Wilnie, dn. 1 października 1929 r. 

Antuszewicz. Ryszard, Bogdański Fe- 
liks, Gałęz owski Jan, Moczulski Win- 
centy, Popowicz Jan, Romanowski 
Antoni, Święcicka 

Z SAnów 
SESJA MA SĄDU OKRĘGOWE- 

Na okres od 17 — 23 bm. wyjeźdża do 
Oszmiany sesja wyjazdowa Sądu Okręgo- 
wego w składzie: przewodniczący wicepre- 
zes М. Kaduszkiewicz, sędzia Sienkiewicz 0- 
raz miejscowy sędzia grodzki. Oskaržač bę- 
dzie podprokurator Sulkiewicz. 
„Jednocześnie z tem do Szczuczyna woj. 
Nowogródzkiego wyjeżdża sąd jednosobowy 
(karny uproszczony) w osobie sędziego О- 
kulicz - Rac kiewicza. Oskarża podprokurator 
Zaniewski (y) 

ZDRADZIŁO ŚWIATEŁKO NA DACHU. 

Znani fachowcy w dziedzinie wykradania 
Gerų ze strychów  odznaczani za swą 
„dzałalność” trzykrotnie przez sądy Jan Wi- 
zin i Jan Grabowski zakradli się na strych 44 
domu Nr. 15 przy ul. Garbarskiej. Pech 
chciał, że strych był pusty. Niezrażeni tem 
„pajęczarze* postanowili przedostać się przez 
dach sia drugi dziedziniec i tam przetrząsnąć 
strych. 

Na ten raz pech był jeszcze nieprzyjem- 
niejszy. Jeden z nich siedząc na dachu zapa- 
lit niechcący latarkę elektryczną. Smugę 
światła zauważył przypadkowo wracający do 
domu p. T. Czerwiński i dał znać policjan= 
towi. { 
„„Nieproszonych gości ujęto. Sąd skazał 
ich jako recydywistów na 3 lata domu popra- 
wy. 

Po wyjściu z więzienia zaczną znów zape- 
wne swoją robotę — leży to już w ich na- 
turze. (y) 

die” RADJO 

Piątek, dn. 16 października 1029 r. 

11.55—12.05. Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 
12.05—13 10: Muzyka z płyt gramcfonowych 
164 13.10—13.20: Transmisją z Warsz. ko- 
munikat meteorologiczny. 16.35 — 16.55: 
Program dzienny i chwilka fitewska. 16,55— 
17,20: Audycja dla dzieci „Czego ludzie 
nie wymzślą* opowie wujcio He3io. 17.20 
— 17,45: „Alumnat papieski w Wilnie" od- 
czyt wygł. Walerjan Charkiewicz. 17.45— 
1845: Transm. z Warsz koncert.  18.45— 
19,15: Audycja humorystyczna „Beulin* Il 
fragment z powiesci Lejkina „Nasi zagrani- 
cą" wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.15— 
1940: „Skrzynka pocztowa Nr. 87* обро- 
wiedzi na listy radjosłuchaczy wygł. Witold 
Hulewicz dyr. program. Polsk. Radja w 
Wilnie. 19.40—2005: Program na sobotę, 
sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
20.15—23,00: Transm. z Warsz. pogadanka 
muzyczna, koncert, pogadanki i komunikaty 
23 00—24.00:Muzyka z płyt gramofonowych 

cunkiem i mimo usiłowań i ostrożno- 
ści, nie można było dowiedzieć się cze- 
goś niekorzystnego o życiu prywatnem 
hrabiego Lazarda. Sąsiedzi nie zauwa- 
żyli nic podejrzanego w jego sposobie 

życia. 
W drodze do Kinsvy, Shofnesy 

opowiedział szczegółowo swemu. sze- 
fowi wyniki śledztwa. ; 

— Bóg z nim! — machnąl niechgt- 
nie ręką Delbury. Nie zawracaj sobie 
n'm głowę. To głupstwo oczywiste. 
odrazu powiedziałem, że to niema sen- 
su. „Widmo umyślnie zamydla nam 
oczy, aby przekonać się do jakiego 
stopnia liczymy się z jego zawiadomie- 
niami. Celem: jego jest odwrócenie na- 
szej uwłagi od własnej osoby. Nie mów 
my © hrabim Lazardzie, Z równem po- 
wodzeniem moglibyśmy podejrzewać 
Izbę lordów, lub którego z ministrów! 

Duże, inspekcyjne auto objechało 
wszystkie patrole, grożąc wszystkim 
strasznemi karami, w razie wypuszcze- 
n'a Dana z rąk. 

A jednak Dan przedostał się przez 
ten łańcuch, przyczem zadrwił z sa- 
mego inspektora Delbury, który nie 
poznał się na sprytnym wybiegu wy- 
nalazcy. W silnem podnieceniu i zde- 
nerwowaniu, w jakiem się znajdował 
Delbury, nie mogło mu przyjść da 
głowy, że posłaniec, który mu podał 
zapałkę, był człowiekiem, tak gwałtow 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1T października 1929 r 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Belgja 124,53, 124,84, 124,23, 

Kopenhaga 238,49, 239,09, 237,89 

Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 35802 35982 358,02 
Londyn 43,42,) 43,53. 43,31 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,06 35,14,5 34,97 
Praga 26,39,5 — 26,45,5 26,33, 
Szwajcarja 172,47, 172,90, 172,04 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,36, 239,96 238,76 

Wiedeń 125,34 125,32, 125,63 

Węgry 155,57 165,97 [55,17 
Włochy 46,11, 46,83, 46,59, 
Marka niemiecka 212,83, 

Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 118.50  Prem- 
jowa dolarowa 62.75, 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 80,25 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25. 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 51. — 8 proc. Łodzi 58, „5 proc 
Siedlec 42,-. 8 proc. obligacje T.. K. 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 88. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dołarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 . 

+ Akcje: 

Bank Polski 166, 165, Powszechny 
Kredyt 110. Związek Svółek Zarobkowych 
18.50: Puls — . Elektrownia w. Dąbrowie 

Cukier — . Cegielski 37,50. Mo- 
ćrzejów 20.75 Norblin100, Ostrowiec 8450 
Starachowice 23.50 Zieleniewski 82,— 

80 Haberbusch 225—,Węgiel 67.50 Paro- 
wozy —, Borkowski —. Spiess 135 
Lilpop 28.50 Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Gaberbusch 220. Bank kiand- 
owy 116,50. 
  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 15 października r. b, 

Ziemiopłody: pszenica 36—40, żyto 
25— 26, jęczmień 25- 26, owies 25—26, gry- 
ka 29-33, otręby pszenne 20—22, źytnie 
18 19, ziemniaki 7 8, siano 10—12, słoma 
8—9, makuchy lniane 47—48. Tendencją 
w dalszym ciążu bardzo slaba. Podaž du- 

stateczna, zapotrzebowanie male. 
Mąka pszenna 90 110, żytnia razowa 

29- 30, pytlowa 40—43 za kig. 
Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — 

100, gryczana 80 90, owsiana 80—110 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 z 
1 kg. manna 100—130. i : 

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

0. 
Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, śmie- 

tana 180 200, kk 80—100 za 1 kg. 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550 - 600, solone 500 - 550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50 60, strączko: 
wy50 60, fasola biała 140—160, strączko- 
wa 60—70, kartofle 9 - 10, kapusta świeża 

15—20, kwaszona 70 80 marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6 7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 

kg. kalafiory 60 80 za główkę. 
Owoce: Jabłka stołowe 70—100 za 1 

kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat. 100— 
120, Il gat. 70—80,śliwki węgierki 170 - 180. 

Grzyby: Świeże borowiki 5 — 550zł 
та 1 kg. rydze 470—480, mieszane 0,70— 
0.80, suszone borowiki 10-12 zł. 

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

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

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

Gbejrzyj fowar krajowy 

nie poszukiwanym, przez niego po ca" 
łym Londynie. 

Około siódmej wieczorem D'an wy- 
siadł koło Hendon z autobusu i zwol- 
na szedł przez wąskie i ciche zaułki. 

Na jednym z płotów uwagę jego 
zwróciły olbrzymie afisze: 

„Tylko jedną noc! Olbrzymia ma- 
skarada i wieczór taneczny! Bilet ko- 
sztuje 10 szyllingów i 6 pensów. Tań- 
ce do rana!“ : 

Dan zatrzymał się przed afiszem, 
przeczytał wszystko uważnie, potem 
zdjął kapelusz i mruknął z uśmiechem: 

— Dziękuję. 
Właśnie mijało go wolne auto. Dan 

zatrzymał je i wozkazał: 
— Do Izby gmin... Tylko prędko 

— bo spóźnię się! 
— Słucham sir, — odrzekł szofer, 

czując "ię pochlebiony tem, że poraz 
pierwszy powiezie członka — рапа- 

mentu. 
Dan zapłacił z dodatkiem sutego 

napiwka, ale zamiast do Parlamentu, 

wbiegł do publicznej rozmównicy tele" 
fonów. Szybko w książce  telefonicz- 
nej znalazł potrzebny numer — teatral- 
nej wypożyczalni kostjumów. 

— Tutaj Landring Rant z Kinsvy, 
— rzekł do telefonu, — chciałbym pro- 
sić o przysłanie mi jakiegoś kostjumu 
na maskaradę. Muszę już jechać na 
b li nie zdążę do domu, by się prze- 

” 

  

Kino Miejskie 

| SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

KINO-TEATR 

muzyczna ilustracja. 

Najpiękniejszy sukces ostatnich czasówł 

„HiEktos” | [qq Peirowicz 
w potężnym dramacie erotycznym 93 
ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. 

Od śnia 14 do 18 października 1929 x. włącznie będą wyświetlare filmy; 

„Marynarz słodkich wód” 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych. „Człowiek bez uśmiechu” ERNEST, WSE R Aaa zy Ta Nad 

w 1 akcie. 2) „ z |” komedia w 2 aktach. K: ‚ 3 
m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Nzstępny program: „O ŠWICIE“, wap 

Film ze śpiewem. 

BUSTER KEATON i - 
program: 1) „WILEŃSKA STRAŻ 

Będą wykonane odpowiednie romanse. 

ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 
Najpopularniejszy 

— Seansy O godz, 4, 6, 8i 10 m 15. 

Ostatni Romans 
Film wzruszejącej treści! Przepych! Wystawa! — 

mężczyzna świata, bożyszcze kobiet 

66 (Adjutant jej książęcej 
mości) 

W rol. główn.: męczen= 
nica miłości Hr AGNES 

piewno- 
—_Na premjerę tonorowe bilety nie ważne 

  

KINO-TEATR S 
„HOLLYGODA“ 

Mickiewicza 22. 

„ Rewelacyjny super film 
sezonu, reżyserji niezrównanego ERNESTA LUBITSCHA 18 

„ „Uznany przez akademję Nauki 
i Sztuki za najlepsze arcydzieło 

obecnego 

Emila Janiangsa 
TON. Oszałamiający przepych dworu carskiego w 18-tym wieku. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

OR KIESTRA KONCERTOWA. W poczekalni specjalna transmisja radjowa. 
  

Główna 
Wygrańa 

Szanse kolosalne I 

Ryzyko minimalne. — 

[KAM 
  

  

LOSY : 
ZŁ. 750,000 

Co drugi los.wygrywa I 

—| | 10-30 

klasy 20-ej Loterji 

ań stwowej 
uż do nabycia 

ówna 
wygrana 

Cena bardzo niska. 

1 
  

  

      „ I 40     

Zamówienia prowincji 
Adres dla depesz: „LIC 

® о000 s3: 

Nasz szczęśliwy adres: 

[. LICKTENSTEL I O-la 
Wilno, WIELKA 44. 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. 

Konto P.' K. O, 81051 — tel. 

w 5 klasi 19 Loferji Państwowej 
padła w naszej kolekfurze. 

425. Firma egz. od 1835 r. 
załatwiamy odwrotną pocztą. 
HTLOS—WILNO* 

zł. 400,000 na Nr. 110562 

  

XI AMATORSKIEJ dla 
tygodniową i w grupie XLI 

Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 

i samochodów 

kolorowa i wałki 

  

[Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. | 4 
W dniu 28 peždziernika r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 

zawodowych z nauką 2 i pół miesięczną. 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 

i ciągówek rolniczych. 

Wafa do okien 
W SKŁADZIE APTECZNYM 

Pań i Panów z. nauką 5 cio DOKTOR | 
с Jedną, | D.ZEGROWIEZ 

sekretarjat kursów cBor. wenerycrna 
dyiilis,  uarządów 
moczowych, od 9 
m1. Od 5—8 więcz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Z6c— Fr 

Ksbłeta-Lekarz 

fr. Zeldowiczowa 
«OBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 

| DÓW MOCZOÓW.   

    

į BIKARZS JĄ oaz 3 

Racjonalnej Kosme- 

PRZETARG 

Wileński Urząd Wojewódzki (Oktęgo- 
wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza 
piśmienny, przetarg ofertowy na budowę 
gmachu Giełdy Pracy i Funduszu Bezrobo- 
cia w Wilnie, przy ul. Cerkiewnej Nr. 4 o 
kubaturze 7.700 m3. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 paź- 
dziernika 1929 roku o godz. 12-ej w Okrę- 
gowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wił- 
nie, ul. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 78. Pi- 
śmienne oferty winne być złożone w tymże 
dniu do godz. 9-ej i pół w Kancelarji Od- 
działu Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92, 
łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe w wyso- 
kości 5 proc. zaoferowanej sumy. 

Za Wojewodę Dyrektor inżynier 
(-) St. Siła-Nowicki. 

4434—0. 

My” Roszczeń Przewozowych 

1 1. Galijewski 1 W, Nowicki 
ZOSTAŁO PRZENIESIONE 

na ul. Ssfrobramską 3 .m. 1. 

= AROSZERKI = wyborowe sypkie, = Manas mei mian białych i różo= 

! 
i 

p iałych | 06 
Himszorkafmfałowską dowolnych z dostawą na miejsce po cenie oraz Gabinet Kosme- tyczny Usuwa zmąr- 7 gr. kilo dostarcza 

suw. maj  Wielka-Rzes: szczki, piegi, wągry, Zamówienia poeci r woje KS kierować: = Zygmunt ajki, wypadanie wło- "Wi 
sčw. "Mickiewicza 46. na: zee 

gzzzzy MLEKO 
i śmietanka 
skondensowane 
puszkach, nadszedł 
swiežy transport do 
sklepu A. Januszewi- 
czą, ul.Zamkowa 20-a; 
tel. 8 72 0tPp-Z 

L a Ba. Pd 

a POSADYĘ 
ATC, GR НЕЛИЭ ( ЗОЛЕ 
Poszukuję pracy 
dozorcy domu, lub na 
wyjazd pisarza pro- 
wentowezo, ekonoma 
czy gajowego. jestem 
uchodcem z Rosji. 
Posiadam wykształce- 

Gabinet 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
Dod kobiecą kon- 

t serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwą 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

  

+ W Z. P. 43. nie sześć klas pim- 
od 12-21 Od 4-4 a nazjum, kur: d 

jo B R U z A N A |=: Miekiavicra 24, Urodę <a wiedne Teises 
ul. Mickiewicza 15 vis-a-vis Hot. George'a Egz od 1890r. | 7 ——2 doskonali, odświeża. -F dale sie AA 

— Najtańsze ceny. — DOKTOR _ Regulacje i trwałe jojiin4 w bardzo 
WY W W Z WU ZY GP O OS С AW WR R OJ O ZE W RK WG GRO ZY j аН £ krytycznych materjal- w adryłkiewiczowa Eina) Raganos nych warunkach, bez 

вивазеназеснавнсвнинонов вопеначавиосие Pod 5-6. Ćhorony koczniczej _„CEDIB* UL Tona: 3 
Irma egz. od 1874 r. A -. _ Hryniewiczowej. m“ ® kórne, Е |. m. 4, й 

@ Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonii sów, os wa 9. Przyj. m Ignacy 

° 

jakości 

Popierajcie I. 
brać. Czy możecie mi przysłać ten. kt 
stjum? i 

— Naturalnie, sir. 
— Jakie kostjumy macie do wypo* 

życzenia 
— Kostjum pasterza sir? Skórzane 

spodnie, płaszcz i słomiany kapelusz? 
A może pan woli kostjum piekarza? 

— Nie, wolałbym coś bardziej no* 
woczesnego i nie rażącego. Co za przy 
jemność udawać całą noc pastucha, 
lub piekarza? Czy nie macie czegoś 
takiego, cobym mógł włożyć na ubra- 
nie wieczorowe, z dodaniem wąsów i 
jakiegoś kapelusza? 

, — Jest doskonały kostjum posłań- 
ca, sir, czy: to panu odpowiada? 

— Doskonale! — ucieszył się Dan. 
— Ach, prawda, ja natychmiast wy” 
chodzę. z biura. Czy nie moglibyście 
wysłać chłopca na moje spotkanie? 
Spotkamy się w Waythooł przed po- 
sterunkiem konnej policji. Ile to będzie 

kosztowało? Być może zatrzymam ten 
kostjum na parę dni? 

— Dwie gwineje, sir. : 

— Dobrze, zapłącę natychmiast 

"chłopcu, który ubranie przyniesie. 

Dan powiesił słuchawkę i skiero- 

wał się ku Waythool. Mrok już zapa- 

dał i niebezpieczeństwo chodzenia po 
ulicy zmn'ejszyło się znacznie. 

Po kilku minutach zjawił się chło- 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów. tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
BELG GUCE BCZEDNZG FDAA DZABERZBEBNASACA BG PREW 

tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1, — 

  

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
įgcie: Od 9-1 i 

ЦАР (Telef, 921). 

    

piec, Dan: wziął * paczkę, i 
przywoła? taksis. 

— Do sali Klubu Narodowego! — 
rozkazał. — Tam już się bal masko- 
wy zaczą, a ja się późnię! Czy panu 
to nie przeszkadza, że się w aucie prze 
biorę? 

— Proszę sir, — uśmiechnął się 
szofer. 

Pół godziny później z auta wy- 
siadł posłaniec i zapłaciwszy szofero- 
wi, skierował się ku wejściu do sali 
balowej. — Trudno było poznać w 
tym człowieku uczonego — wynalaz- 
cę. Miał na sobie wąskie czarne spod” 
nie, czerwoną, złotem wyszywaną kurt 
kę i takąż: czapeczkę. Czarne, z fan- 
tazją podkręcone wąsy zmieniły go do 
niepoznania. 

zapłacił 

Na ulicy nikt nie zwrócił na niego 
uwagi. Niczem nie różnił się od setek 
posłańców, noszących listy i paczki. W 
sali balowej Dan obejrzał siebie w 
dużem lustrze, okiem krytycznem. Kil- 
ku ruchami, doprowadził do porządku 
zaniedbane szczegóły ubioru, dbając 
o zachowanie stylu, właściwego jego 
fachowi. 

Następnie udał się da bufetu, tam 
posilił się spokojnie i poszedł do do- 
mu. 

Spokojnym, rėwnym krokiem szed! 
przez K'nsvy. W odległości stu kroków 

  

4 pisemnie: Wilno, Cu- 
— kiernia „Turan*, "ul. 

Mickiewicza 42—2. 

——— BMAWAAW 
vavavav ROŽKĖ 
KOPKO ID Bawwawa 

   

a nn 
BWWAWAW | Mażdą sumę 

2 Zotówki u oku- 
: Chcę kupić jemy na dobre 

$—7. MOTOR stałego prą- | Oprocentowanie u |, 
du o sile 4 HP na | oSób . odpowie- 
440 v.  Zawiadomić dzialnych 

Dom H-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

  

od jego domu stał barczysty jegomość 
z zagasłą fajką w zębach. 

— Może pan będzie łaskaw dać mi 
zapałkę? — poprosił uprzejmie, mija- 
jącego go posłańca 

Aha, — mruknął dobrotliwie 
posłaniec, wsuwając rękę do kieszeni. 
— Oto całe pudełko... — dodał z wy- 
raźnym szkockim 'akcentem. — Proszę 
je sobie zostawić. Mam zapalniczkę i 
zapałek nie potrzebuję. 

— Dziękuję, — ukłonił się zado- 
wolony Delbury. 

Posłaniec nie śpiesząc  wcaleg“ 
wszedł do dużego domu... W ten spo” 
sób Dan przerwał łańcuch, który miał 
nie dopuścić do ponownej ucieczki 
w elkiego zbrodniarza! 

Wszedł na schody i otworzył drzwi 
lab ratorjum. Za chwilę znów zaczęły 
pracować gorączkowo druty, zagląda- # 
jąc niewidzialnemi oczyma do najskryt 
Szych zakamarków, szukając wszędzie 
Tanciego. Ale szczęście niedopisało 
Danowi dnia tego. Mimo wytężonej 
pracy i wysiłków, nie osiągnął pożą” 
danych rezultatów. Z niecierpliwością 
spoglądał na zegarek. Zbliżała się dzie | 
wiąta, a o dziesiątej miał wyznaczone 

spotkanie z Lazardem i Tancim nai“ 
Cort-Roy. PE 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawn ictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 
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który odgrywa rolę Cara Pawła |-go. W pozostałych *o- 
lach: FLORENCE VIDOR LE *1IS STONE i NEIL HAMIL- | 
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