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mbosada przyjeczała 
w 46.2 pońwonnej 

Poselstwo 'angielskie w Warsza= 

wie zostało ambasadą, a i p. Konstan- 

ty Skirmunt będzie się nazywał amba- 

sadorem. 

W polityce nie powinno być posu- 

nięć „ot, tak sobie”. Znowuż w poli- 

tyce łatwiej jest klasyfikować posu- 

niecia nie „pro“, lecz „contra“. Oczy- 

wiście inicjatywa angielska jest tu 

pro-polska. Lecz to jest za mało. Trze- 

ba znaleźć wytłómaczenie, wyjaśnie- 

nie tej propolskości angielskiej, wytłu- 

maczenie związane z chwilą, z konste- 

łacją polityki 'angielskiej w danej 

chwili. I tutaj jest nam najłatwiej orjen 

tować się, szukając przeciwko komu 
mianowicie jest to posunięcie angiel-- 
skie skierowane. 

Czy jest skierowane przeciwko So- 
wietom? 

Prasa polska już nam doniosła, że 

myśl o ambasadzie w Warszawie daw- 

rio już kiełkowała w Londynie, Nazwi* 

ska tych, którzy tam myśli tej bronili 
wskazują, że wtedy ambasada angiel- 
ska w Warszawie miałaby charakter 

amtysowiecki. Należy to do przeszło- 
ści. Wtedy w Londynie mieli pewne 

wpływy politycy, którzy Bolszewję 

okuć chcieli naokoło antysowieckim 

p'erścieniem państw z Anglją zaprzy- 

jeźnionych. To wszystko — powtórz- 
my raz jeszcze — należy do przeszło- 

Šci. Dziś inauguracja ambasady jego 
Brytańskiej Mości w Warszawie żad- 
tego antysowieckiego charakteru nie 
ma i mieć nie może. 

A więc jest skierowana przeciw 
Niemcom? 
gdyby ambasada przyszła powiedz- 

my w styczniu b. r. świeżo po uderze* 

niach pięścią ś. p. Stresemanna w Lu- 
$ano — nosiłaby niewątpliwie ten an- 
tyniemiecki charakter. Wyrażałaby 
Protest angielski przeciw obniżaniu 

powagi Polski w stosunkach między* 
narodowych. Dziś nie mamy żadnego 
takiego faktu, z którymby było można   

    

                                                            

     

    
   
    

    

     
   

ten gest w podobny sposób skojarzyć. 
Natomiast mamy taki fakt w innej zu- 
pełnie dziedzinie. W. r. 1928 mieliśmy 
Przecież układ morski 'anglo-francuski. 
Ten układ zupełnie świeżo został uć 
Zmany za nieboszczyka. Wizyta Mac 
Donalda w Stanach utwierdziła poro- 

zumienia w sprawach morskich pomię- 
dzy Stanami a Francją. Układ ten ude- 
Iza przedewszystkiem w interesy fran- 

| cuskie. Mac Donald zrezygnował z 
wielu rzeczy, aby okupić porozumie- 

| lie w tej sprawie z Ameryką. Pier“ 
| Wotnie Ameryka nie chciała tego ukła- 
| Au „en deux", Ale zrezygnowawszy 

2 wielu rzeczy, tem ostrzej sp ostpo- 
| Nował interesy francuskie.— Nic dziw- 

Tego, angielska polityka może iść al- 
bo linją anglo-franko-niemieckiego po- 

lumienia, to jest porozumienia Eu- 
| Topy skierowanego przeciw Stanom. 

tej kombinacji konieczna jest blis- 
ść anglo-francuskich stosunków. Al- 

bo przeciwnie, Angija pójdzie na mi- 
| Taż panowania anglosaskiej rasy i wte- 

_ dy odrazu się budzą wszystkie senty- 
menty z czasów Napoleona i Nelsona. 

Napisałem książkę „Dziś i jutro”, 14 której prorokowałem, że Anglji nie 

się porozumienie ze Stanami, że 

| Anglją będzie nadal prowadzić euro- 

Peiską politykę. Nie zmieniam i teraz 
Jch, swoich poglądów. Ciągle uwa- 

„m, že Mac Donald stanowi przerwę 
_W polityce, która musi być nieodmien- 

ter odbiciem losów Europy i Amery- 

„Pacytistycznego łatania tego anta” 

pnizmu. Może to potrwać mniej lub 
pęcej długo, lecz w mojem / prze” 
© lanių jest to tylko przerwą w tej 
Polityce, którą dyktuje logika dziejów, 
* którą jest: Anglja na czele Europy 
rzeciw Stanom. ! 

Są ta jednak rzeczy dalsze, dla któ- 

nie chcemy odbiegać od naszego 

siej angielskiej ambasady w War- 
AW Otóż naszem zdaniem, amba- 

nej bi przyjechala do nas w podwod- 
tas Skutkiem układu anglo-ame- 

kich 480 zagrożono ilości francus- 

dek podwodnych. Francja mo* 

0 
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(dalszy ciąg na szpalcie 6-eį) 

| Gie Antagonizm dzieli te dwie części: 
| Wiata. Próba Mac Donalda jest pró- 

  

ECHA STOLICY 

Projekt ziniany reguiaminu sej- 
MOWŁYG 

W liście, nadesłanym do przewodniczą- 
cych klubów sejmowych, p. marszałek Da- 
szyński przedstawił projekt zmiany niektó- 
rych postanowień regulaminu sejmowego. 
Sprawa omawiana jest żywo w sprawach 
sejmowych. Projekt p. marszałka ujmuje 
przedewszystkiem kompetencje marszałka 
sejmu w ten sposób, że zadaniem marszał- 
ka jest przewodniczenie w obradach, strze- 
żenie godności i prac sejmu, reprezentowa- 
nie sejmu nazewnątrz oraz roztaczanie pie- 
czy nad działalnością, przekazaną sejmowi 
przez konstytucję i ustawy. 

Aby zapobiec na przyszłość możności 
odrzucenia w pierwszem czytaniu projektu 
rządowego, proponuje p. marszałek posta- 
nowienie, wedle którego projekt ustawy, 
wniesiony przez rząd, musi być odesłany do 
komisji. 

Następnie projekt zmierza do umożli- 
wienia podejmowania trzeciego czytania na 
tem samem posiedzeniu, na którem ukończo- 
no czytanie drugie, co dotychczas z powo- 
du obowiązujących przepisów regulamino- 
wych, było niemożliwe. 

Projekt p. marszałka postanawia dalej, 
że na wniosek marszałka sejmu, sprawy nie 
objęte porządkiem sejmowym, mogą być 
wzięte pod obrady za zgodą izby, podczas 
gdy dotychczas było to możliwe tylko w 
tym przypadku, gdy nikt się temu w izbie 
nie sprzeciwił. Co do spraw budżetowych, 
to projekt zmierza do tego, aby marszałek 
mógł odmówić przyjęcia poprawki  posels 
kiej, która nie była zamieszczona w spra- 
wozdaniu budżetowem komisji. 

Ponadto proponuje p. marszałek, aby 
komisja budżetowa wybierała prócz prze- 
wodniczącego — trzech jego zastępców, 
celem zapobieżenia na przyszłość możliwo- 
Ści niezwoływania komisji przez jej prze- 
wodniczącego; projekt postanawia, że ko- 
"misję zwołuje przewodniczący, lub jego za- 
stępca, a w razie, gdy żaden z nich tego 
nie uczyni, wówczas marszałek zwołuje ko- 
mmsję i przewodniczy na niej, lub wyzna- 
cza jako przewodniczącego jednego z po- 
słów. Przewiduje dalej projekt możność u- 
chwalenia dla komisji budżetowej odrębne- 
go regulaminu wewnętrznego, który  obo- 
ke w okresie prac nad budżetem. Je- 
śliby komisja budżetowa nie przedstawiła na 
czas sprawozdania pełnemu sejmowi, to 
wówczas, wedle projektu, marszałek może 
wziąć pod obrady sejmu preliminarz rządo- 
wy, wyznaczyć zarówno jeneralnego spra- 
wozdawcę, jak i sprawozdawców poszcze- 
gólnych części preliminarza, a podczas obrad 
izba rozstrzygałaby większością głosów czy 
poprawki poselskie wniesione podczas dys- 
kusji, nadają się do głosowania czy nie. 

! Р marszałek sejmu zamierza w dn. 4 listopada zwołać konwent senjorów, na któ- SBC będzie 29 A agoinieuja swego 
z opi rzedstawicieli ń epas as nją p icieli ugrupowań 

Min. Zaleski pojechał do Buka. 
FESZfU 

WARSZAWA. 22.X. Pat. Dziś o 
godz. 23,25 wyjechał do Bukaresztu 
wraz z małżonką p. minister spraw 
zagranicznych Zaleski w towarzystwie 
posła rumuńskiego w Warszawie 
Cretzeanu, dyrektora gabinetu p. 
Szumlakowskiego, naczelnika wydziału 
prasy i propagandy p. Chrzanowskie- 
go Oraz zastępcy naczelnika wydz;alu 
wschodniego p. Raczyńskiego. Na 
dworcu głównym żegnali p. ministra 
między innemi wicemin. Wysocki, 
posłowie Patek i Grabowski, grono 
wyższych urzędników M. S. Z. z dy: 
rektorem departamentu Łukasiewiczem 
i szefem protokółu Romerem na czele 
oraz członkowie poselstwa rumuń- 
skiego. 

Projekt ustawy o kredyfach 
dodatkowych 

WARSZAWA. t5, 10. (tel. wł. „Słowa”. 
Dowiadujemy się, ze w pierwszych dniach 
nadchodzącej sesji Sejmu na podstawłe ш- 
chwały Rady Ministrów Min. Sk. złoży Sejmo 
wi projekt ustawy o kredyty dodatkowe do 
budżetu na rok 1927 — 28. Są to kredyty 
dodatkowe o które toczyła się w Sejmie za- 
pamiętała walka opozycji z Rządem zakoń- 
czona procesżm b min. Skarbu Czechowi- 
cza przed Trybunałem Stanu. 

Ddznaczenie inż. Juljana Rómmia 
WARSZAWA, 22 X. PAT. W dniu 

21 bm. p. minister przemysłu i hand- 
lu inż. Kwiatkowski w obecności wyż- 
szych urzędników ministerstwa ude- 
korował po krótkiem przemówieniu 
p. inż. Juljana Rómmla, dyrektora 
państwowego przedsiębiorstwa Żeglu- 
ga Polska w Gdyni, odznaką krzyża 
oficerskiego orderu Odrodzenia Pol- 
ski za zasługi, związane z powsta: 
niem i rozwojem polskiej marynarki 
handlcwej i pasażerskiej. 

Bank Gospodarstwa Krajawego 
Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał 

ostatnio na terenie Szwajcarii i Francji oko- 
ło 1 miljona dolarów kredytu krótkotermi- 
nowego, akceptacyjnego i redyskontowego. 
Kredyt ten jest obecnie uruchamiany. Jak 
się dowiadujemy, stanowi ten kredyt jedną 
z kilku pozycyj kredytowych, uzyskanych w 
ostatnim czasie przez BGK w zagranicznych 
instytucjach kredytowych. 

  

Nowe odznaczenie 

Dowiadujemy się, że specjalna komisja 
odznaczeniowa przygotowuje na dzień 11 
listopada — jako rocznicę odzyskania nie- 
podległości — nowe odznaczenie pod nazwą 
„Niepodległość”, które będzie nadawane za 
prace niepodległościowe. 

2 ZA KORDONÓW 
Prerwanie rokowań 2 miedoszłym 

prenjerem 
KOWNO, 22-10 PAT. Do Kowna przy” 

był gubernator Kłajpedy Merkis, któremu 
zaproponowano objęcie stanowiska premje- 
ra ze względu na stan zdrowia  Tubialisa, 

który winien w najbliższym czasie udać się 

zagranicę dla kontynuowania niedokończo- 
nej kuracji, Merkis propozycję zasadniczo 

przyjął, postawił jednak szereg swoich wa* 

runków, z których najważniejszym był 'wa- 

rurek natychmiastowego zwołanią sejmu. 
Ponieważ warunek ten okazał się nie do 
przyjęcia, pertraktacje z Merkisem przeć 
wano. 

kongresy zjednoczenia liewskc-otewskega 
KOWNO, 22 X. PAT. Związek 

zjednoczenia litewsko-łotewskiego po: 
stanowił urządzać dwa razy do roku 
kongresy kclejno w Kownie i w Ry- 
dze. Najbiiższy kongres odbędzie się 
w dniach 23 i 24 listopada w Kownie. 

aka. nprawiania propagandy wileńskiej 
KOWNO, 22 X. PAT. Wydawana 

w Rydze gazeta litewska „Rigos Bal- 
Sas" donosi z Mitawy, że w dzień 
„żałoby wileńskiej'* łotewska policja 
zabroniła zamieszkałym na Łotwie 
Litwinom Krasauskasowi i Rauminaj- 
tisowi wygłaszania na zgromadzeniu 
litewskiem przemówień na temat „za- 
brania Wilna*. Rauminajtis zaprote- 
stował wobec władz policyjnych prze- 
ciwko temu zakazowi, zaznaczając, że 
w Rydze swego czasu pozwolono mu 
wygłosić podobne przemówienia, Pro- 
test Rauminajtisa nie odniósł jednak 
skutku i przemówienie nie było wygło- 
szone. „Rigos Balsas* zamieszcza tę 
wiadomość pod tytułem: „Czyżby to 
był dowód przyjaznych stosunków?". 

Niebezpieczeństwo utraty rynku nie- 
mieckiego | 

„Rytas* omawia w Nr. 235 z dn. 17 
pażdziernika perspektywy eksportu  litew- 
skiego w związku w tem, iż Niemcy, dokąd 
głównie idzie eksport litewski, szykują pod- 
niesienie ceł na produkty gospodarki rolnej. 
Oprócz ceł Niemcy utrudniają jeszcze, za 
pomocą ograniczeń administracyjnych, eks- 
port mleka i zapomocą ograniczeń wetery- 
naryjno-sanitarnych, nietylko eksport mięsa, 
lecz i jego tranzyt. Nowy litewski układ han- 
dlowy z Niemcami nie zakazuje im stosować 
rozmaitych środków, ograniczających eks- 
port litewski. \ 

Wobec takiej polityki handlu zagranicz- 
nego Niemiec — pisze dałej „Rytas“ — 
zwłaszcza wypadnie ucierpieć krajom bał- 
tyckim. Rolnicy niektórych pomienionych 
krajów domagali się od swych rządów wy- 
dania Niemcom wojny celnej. Obecnie w sta- 
nie wojny celnej z Niemcami pozostaje tyl- 
ko Polska. Gdyby do wojny tej przystąpiły- 
by również kraje bałtyckie, wówczas Niem- 
cy zostałyby otoczone na wschodzie praw- 
dziwym murem gospodarczym. Wskutek ta- 
kiej wojny jednak ucierpiałyby mniej tub 
więcej interesy wszystkich krajów. To też 
pismo nie zaleca operowania takiemi środ- 
kami, zwłaszcza jeśli chodzi o Litwę, która 
po zeszłorocznym nieurodzaju jeszcze nie 
powróciła do normalnego stanu. 

Aby uniknąć rozczarowań, pismo zale- 
са jako jedyne wyjście rozwinąć płanową 
akcję w kierunku zdobywania nowych ryn- 
ków. 

Charskierystyczna sprawa w sądzie ko- 

KOWNO, 22 X. Pat. W dniu dzi- 
siejszym w sądzie kowieńskim odbyła 
się charakterystyczna dla stosunków 
panujących w Litwie, rozprawa sądo- 
wa. Sprawę wytoczył dyrektor poczty 
kowieńskiej przeciwko czterem dyrek- 
torom jednego z przedsiębiorstw prze 
mysłowych w Kownie, oskarżając ich 
o nielegalne stosunki pocztowe z Pol. 
ską. Wymieniona firma utrzymywała 
z Polską stosunki handlowe. Ponie- 
waż z Litwy nie wolno do Polski 
przesyłać żadnej poczty, koresponden- 
cję firma kierowała do Polski drogą 
okrężną przez Łotwę lub Niemcy. Je- 
den z wysłanych taką drogą list zo- 
stał zwrócony nadawcy z powodu nie 
znalezienia adresata i na poczcie przy 
rozpatrywaniu stempli, postawionych 
przez urzędy pocztowe na kopercie 
listu, ujawniono, że list był w Polsce. 
Sąd oskarżonych * uniewinnił. : 

Olszanskaś sianie przed sądom 
kościelnym 

Z Kowna donoszą: „Sekmadiems* 
podaje, że w sprawie prałata Ol 
szewskiego oczekiwany jest jeszcze 
wyrok najwyższego sądu. Jeżeli sąd 
ten również uzna Olszewskiego wiu- 
nym zbrodni, to Kurja Kowieńska wy- 
toczy mu sprawę przed sądem koš- 
cielnym. 

Tregtzny wypadek ta jeziorze Ładoga 
HELSINGFORS, 22 X, Pat, Na je- 

ziorze Ładoga przewróciła się wczo- 
raj łódź, przyczem 6 młodych robot- 
ników zatonęło. 

  

administracji 228 drukarni 282. 

wionych nie zwraca. Administra- 
co do rozmieszczenia ogioszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — uł, Bzeptyekiego — A Łaszuk, 
EMBNIAKONIE — Bufet kolejowy, | 
BRASŁAW -— Kzięgarnia U-wa „Lot“, ! 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K, Malinowakiegu. 
DURSZTY — Bufet kolejewy 
GŁĘBOKIE -— ul. Eamkowa, W. Włedzimierow, 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 
MORODZIEJ — Dworzea kciejowy — K. Smarzyšski, 
TWIENIEC -— Skiep tytoniowy S. Ewierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność", 
ŁIDA — uł. Suwalska 13, S, Mateski, 
MORŁGDECZNO — Księgarnia P-wa „Rush“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rel wa milimetr 60 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiaskiego. 
NOWOGRÓDEK -— kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 

jednoszpattowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Zz gr. Ww Ana baca eh oraz z rowiaci © 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie ntmeru dowodowego 20 groszy. 

dymisja rządu Brianda 
Na drugiej sesji parlamentu 

PARYŻ, 22. X. PAT. Rząd francuski podał się do dymisji. Powodem 
dymisji rządu była całkowicie drugorzędna sprawa wyznaczenia na dzień 
15 listopada debaty nad polityką zagraniczną, który to wniosek yrząd od- 
rzucił, a który izba uchwaliła 288 głosami przeciw 277. 

Burzliwe posiedzenie 
Druga otwarta dziś nadzwyczajna sesją parlamentu francuskiego, któ- 

ra zapowiadała się bardzo spokcjnie, rozpoczęła się wbrew oczekiwaniom 
w sposób bardzo burzliwy, doprowadzając do kryzysu ministerjalnego, 
którego doniosłość jest przez wszystkich oceniana jako. poważna. Votum 
nieuiności, które doprowadziło do ustąpienia rządu Brianda, fzostało spo- 
wodowane — jak się wyraził deputowany Blum — uprupowaniem więk- 
Szości zupełnie przypadkowem. Dla powodów wręcz przeciwnych  deputo- 
wani Louis Marin na prawicy, Mandel w centrum i ich przyjaciele polity- 
czni, którzy nie ukrywają swego wrogiego stanowiska wobec konwencji 
haskiej, przyłączyli się do posła Montigny radykała i Bluma socjalisty, 
którzy są życzliwie usposobieni dla układów haskich. Rząd został obalony 
przez 11 posłów. Po obrachowaniu głosów ministrowie wraz z Briandem 
opuścili salę posiedzeń izby. ; 

„Niema czego się šmiač“ 

Opuszczenie sali przez członków gabinetu wywarło na wszystkich bar- 
dzo silne wrażenie. Całą izba, rozumiejąc doniosłość dokonaneco faktu, 
zachowała głębokie milczenie. Gdy na skrajnej lewicy dały się słyszeć iro- 
niczne smiechy, jeden z centrowców zrobił uwagę, która nie wywołała żad- 
nego protestu: „Niema czego się Śmiać". Liczni deputowani po zakończe 
niu posiedzenia wyrazili obawę, że dalszy rozwój wypadków przyzna słusz- 
ność Briandowi. Nie ulega wątpliwości, że wobec okoliczności, w jakich 
wybuchł kryzys ministerjalny, będzie bardzo trudne stworzenie nowego 
rządu. Większość, która cbaliła gabinet, jest nietylko większością przypad: 
kową, ale jednocześnie nie jest wystarczającą, by mogła pretendować do 
wytworzenia ugrupowania, mogącego zastąpić większość, która począwszy 
od roku 1926 podtrzymywała stale rząd Poincare'go, a później gabinet 
Brianda. O godz. 19,25 Briand w otoczeniu kolegów gabinetowych przybył 
do pałacu Elizejskiego celem wręczenia prezydentowi Doumergue'owi dy- 
misji całego gabinetu. i 

  

Fermenf w Lifwie 
Powodem sprawa „Żelaznego Wilka” 

RYGA, 22 X. PAT. Dzisiejsza „Jaunakas Zinas* zamieszcza nastę- 
pującą wiadomość: Od osób przybyłych z Kowna dowiadujemy się, że 
represje, stosowane przez rząd Tubialisa w stosunku do „Żelaznego Wil- 
ka" oraz organizacji szaulisów wywołały wielkie niezadowolenie w fasz; - 
stowskich sferach oficerskich. Nazewnątrz to niezadowolenie narazie jeszcze 
się nie przejawia, otwarcie jednak już się mówi, że owe koła oficerskie 
zdecydowanie postanowiły wystąpić przeciwko rządowi. Wystąpienie to 
wyrazi się zapewne w ultimatum, jakie zostanie postawione rządowi, aby ten 
zaprzestał stosować do wyżej wymienionych organizacyj represje, a usto- 
sunkował się do nich podobnie jak rząd Woldemarasa. Wszystkie te po- 
głoski trudno jest sprawdzić, jednak należy przypuszczać, iż nie są one 
pozbawione głębszych podstaw, a w każdym bądź razie Świadczą o na- 
stroju nerwowym, jaki obecnie panuje w Litwie. 

Dymisja kierownika „Żelaznego Wilka" 
KOWNO. 22.X. Pat. Minister spraw wewnętrznych udzielił dymisji naczelnikosi 

okręgu kowieńskiego Matulewiczowi, który od pewnego czasu znajdował się na urlo- 
pie. Przyczyną dymisji była prawdopodobnie działalność polityczna Matulewicza, któ- 
ry był jednym z kierowników organizacji „Wilk Żelazny”. 

Zdecydowana interwencja wojska na rzecz Woldemarasa 

RYGA, 22 X. PAT. W dalszym ciągu z Kowna napływają wiadom: - 
Ści o nastroju nerwowym, jaki daje się zauważyć w kołach rządowych 1- 

tewskich. Przyczyną tego jest stanowisko armji, która wyraźnie wrogo 

ustosunkowała się do obecnego rządu. Przed kilku dniami na ręce prez;- 

denta państwa wpłynęła depesza, podpisana Xprzez szereg znanych i popu- 

larnych w armii litewskiej oficerów. Podpisani w depeszy domagali się od 

prezydenta państwa powołania zpowrotem na stanowisko premjera Wolde- 

marasa. Na skutek tej depeszy oraz widocznej opozycji ze strony sier woj- 

skowych wstrzymana została nominacja Zauniusa na stanowisko ministra 
spraw zagranicznych, co jakoby było już zupełnie zdecydowane. 

Usfalenie formuły wolności mórz i blokady 
Rewelacyjne wiadomości o porozumieniu Mac Donalda 

z Hoowerem 

LONEYN. 22.X. Pat. Specjalny korespondent „Daily Tele- 
graph“ sir John Fosser Fraser, jeden z najwybitniejszych pu- 
biicystów angielskich, towarzyszący cały czas Mac Donaldowi, 

podaje dziś rewelacyjną wiadomość, jakoby pomiędzy prezyden- 
tem Hooverem i Mac Donaldem doszło do porozumienia co do 
formuły, na zasadzie której rozwiązana ma być sporna dotych- 
czas kwestja wolności mórz i blokady. Według tego, formuła 
ustalić ma, że Wielka Brytanja nie będzie rościła sobie preten- 
syj do prób zatrzymywania i rewizji statków neutralnych, zaś 
Stany Zjednoczone zobowiążą się nie zaopatrywać strony woju- 
jącej, będącej agresorem z tem jednak zastrzeżeniem, ze decyzja 
co do „skreślenia agresora" pozostawiona zostanie Stanom 

Zjednoczonym, bez interwencji w tej mierze ze strony Hagi lub 
Genewy. Umowa, zawierająca tego rodzaju formułę, wypraco: 

wana ma być przez Mac Donalda i Dawesa przed upływem tego 

roku, czyli przed konferencją londyńską. 

Delegacja japońska na konferencję morską 
5 mocarstw 

Min. Wa-Katsuki i admirał Taka-Rabe konierować będą 
z prezydentem Hooverem i min. Stimsonem 

TOKJO, 22 X. PAT. Delegacja japońska na konierencję 5 mocarstw 

w sprawie rozbrojenia na morzu ma wyjechać z Jokahamy do Seattle w 

dniu 30 listopada. Przewodniczący delegacji Wakatsuki, minister marynarki 

admirał Takarabe i główni ich doradcy udadzą się do Waszyngtonu, gdzie 

zobaczą się z prezydentem Hooverem i sekretarzem stanu Stimsonem 

i być może uda się im doprowadzić do końca rozmowy wstępne, które są 

w międzyczasie prowadzone w drodze dyplomatycznej. Delegacja japońska 
która ma przybyć do Loudynu będzie się składała z około 70 osób. 

bilizuje swe siły, aby na konferencji. 

morskiej, zwoływanej do Londynu na 

styczeń 1930 r. uderzyć z kontroten- 

sywą. Wiadomem jest jak Francja nie 

lubi konkurencji Włoch na morzu Śród 

ziemnem. Francja musi mieć zabezpie- 

czoną dnogę do Afryki, — w razie woj- 

ny stamtąd weźmie pół miljona żołnie- 

rzy. W tych warunkach flota włoska 

stanowi nielada  miebezpieczeństwo 

zwłaszcza, że istnieje porozumienie 

morskie włosko-hiszpańskie. I oto dziś 

Francja układa się z Włochami co do 

solidarnej akcji na konferencji mor- 

skiej w Londynie. Widać z tego jak 

dalece interesy Francji są zagrożone, 

jak dalece stosunki wytworzone przez 

układ w tej materji konserwatystów 

angielskich z Francją zostały wywró- 

cone do góry nogami. 

Jeśli więc będziemy rozpatrywali 

otwarcie ambasady w Warszawie jaka 
posunięcie „przeciw* komuś, to zwra* 

ca się ono chyba przeciw Francji. Poł 

skę wysuwa dość często prasa francu* 

ska jako pewien ciężar, który na sza- 

lach polityki zagranicznej ma zwięk* 

szać siłę i powagę Francji. Prasa an- 

tytrancuska często pisze o francuskim 

systemie państw wassalnych, da któ- 

rych zalicza się Polskę i Małą Enten- 

tę. Jak Włochy robiły swego czasu 

pewne gesty, które rozumiano jako 

próby 'odciągnięcia Jugosławji od 

Francji, tak « pewne gesty angielskie 

mogą być uważane za chęć rozmawia- 

nia z Polską i Małą Ententą bezpošred- 

nio, bez uprzedniego porozumienia z 

Francją. Takim gestem był angielski 

patronat nad Rumunją, który widzie- 

liśmy w ostatnich czasach, widzieliś- 

my w Hadze. Do typu takiego gestu 

zbliża się też i inauguracja ambasady 
w Warszawie. Dotychczas miały « 

nas ambasady tylko te potęgi, wobec 
których Polska była „semper fidelis“ 

t. j. Francja i Watykan. 

* 

Rzućmy teraz okiem na prasę pol- 

ską. Ambasada angielska wywołała w 

niej ożywienie pod względem zainte* 

resowania się polityką zagraniczną. 

Ale jakże mało zainteresowania się co 

do genezy tego posunięcia. Raczej 

pogłądy prasy polskiej na sprawę da- 
dzą się zgrubsza podzielić na dwie 

części. Prasa popierająca rząd, skłan- 

na jest podnieść znaczenie otwarcia 

ambasady do znaczenia antyniemiec- 

kiego sojuszu ofiarowanego nam przez 

Anglię. 

Prasa endecka uwaza, że $prawa 

ambasady nie posiada wogóle żadne- 

go znaczenia, owszem, świadczy © 

katastrofalnej polityce naszego rządu, 

jest to w pojęciu publicystów tej pra- 

sy rodzaj zemsty Anglji za sprawę 

gen. Zagórskiego. 

Wobec tego można skonstatować, 

że prasa nasza ocenia fakt politycz” 

ny, który się nazywa ambasadą an- 

gielską w Warszawie, wyłącznie pod 

kątem propagandowym w celach poli 
tyki wewnętrznej. 

Pisaliśmy o Rumunji, że tam pasi- 

tyka zagraniczna ustępuje i podpo- 

rządkowana jest całkowicie względem 

polityki wewnętrznej. Niestety, Polskę 

na to nie stać. My mamy wielkie, nie- 

bezpieczeństwa i — powiedzmy to 

sobie — musimy mieć większe am- 

bicje. Ambasada angielska jest skut- 

kiem zbliżenia Anglji do Stanów. Raz 

jeszcze. Nie wierzę w to zbliżenie, nie 
wierzę w jego trwiałość, nie wierzę, 

aby nawet za czasów Mac Donalda 

mogło być daleko posunięte. Jako dla 

Europejczyka to zbliżenie jest raczej 
niesympatyczne, chociaż rozumiem, że 

jest to posunięcie par excellence pa- 

cyfistyczne. Ta moja antypatja jest 
jednak zupełnie platóniczna, skoro 

niepożądane dla innych państw euro- 

pejskich, zbliżenie to może dawać 

Polsce okazyjne korzyści, których 'am- 

basada angielska w Warszawie jest 
dopiero zapowiedzią, symbolem zapo- 

wiedzi. Zbliżenie bowiem Anglji do 

Stanów byłoby rozłuźnieniem tej ап- 

glo-franko-niemieckiej kooperacji, któ” 

rą oddawnia straszymy czytelników 

„Słowa' jako najwiekszem i najistot- 

nieįszem niebezpieczeūstwem dla Pal- 

ski. Cat.
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Pościg za dywersantami z pód Nieświerza 
Sprawcy one dajszego napadu na sklep Salomona Bratkowskiego we wsi 

Zaostrowicze, którzy po zrabowaniu pieniędzy i towarów zbiegli w iasy łuni: 

nieckie zaszyli sę w gąszczach i są tropieni przez oddziały policji i K. O P. 
W trakcie obławy w ręce władz bezpieczeństwa wpadło awóch osobników 

uzbrojonych w karabiny, których u;ęto dopiero po formalnej walce. 
£tzymani których tożsamości narazie nie zdołąno ustalić, usiłowali prze- 

dostać się na terytorjum sowieckie. 
Zachodzi pod jrzenie, źe zatrzymani są członkami bandy, która dokonała 

napadu na Bratkowskiego. 
Dalszy pościg za pozostałymi dywersantami trwa w dalszym ciągu. (©) 

  

NIEŚWIEŻ. 

— Zebranie Koła Rodzicielskiego przy 
gimnazjum Wł. Syrokomli. Odbyło się ze- 
branie doroczne koła Rodzicielskiego przy gi 
minazjum im. Wł. Syrokomli, zwołane na za- 

proszenie dyrektora, jak to przewiduje sta- 

tut. Zebrało się przeszło sześćdziesiąt osób. 

Żagaił dyrektor ks. Grodis, przedstawiając 
rodzicom przy tej sposobności szereg dezy- 
deratów szkoły na nadchodzący rok szkolny, 
tyczących się współpracy rwóch głównych 
czynników wychowawczych, jakimi są dom 

j szkoła. — Po przemówieniu dyrektora ks. 
Grod isa na przewodniczącego zebrania Z0- 
stał wybrany wice „ prezes ustępującego 
zarządu p. Ż. Domański, protokuł prowadził 
p. S. Cieślak. — Przewodniczący, obejmując 
kierownictwo obrad, pierwsze słowa poświę 
cił pamięci długoletniej cztonkini Zarządu 
Koła i dobrodziejki instytucji śp. Jadwigi 
Borowskiej; zebrani uczcili jej pamięć przez 
powstanie. — Następnie kilka ciepłych słów 
wypowiedział pod adresem dyrektora ks. Gro 
disa, składając powinszowanie w imieniu 0- 
gółu rodziców z powodu wysokiego odzna- 
czenia Złotym Krzyżem Zasługi. W przemó- 
wwieniu podkreślona była ogromna praca i 
zasługi jakie ks. Grodzis położył dla uczelni; 
dzięki niemu stoi ona wyjątkowo na wysokim 
poziomie, co zostało potwierdzone przez 
wszystkich zebranych. — Ponieważ ks. Gro- 
dis zaraz po zagajeniu był zmuszony do opu 
szczenia zebrania, przeto zebrani poleciłi za- 
rządowi zakomunikowanie o uchwale wyra- 
żenia powinszowania i życzeń pomyślnej pra 
cy ma przyszłość. — Następnie wiceprezes 
p. Domański złożył sprawozdanie zarządu u- 
stępującego, uzupełnione sprawozdaniem 

. skarbniczki p. Michałowskiej, a p. Henrici 
odczytał protokuł komisji Rewizyjnej. — 
Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały do 
zatwierdzającej wiadomości. — Następnie 
przewodniczący poinformował o otrzymaniu 
przez Koło zapisu śp. Jadwigi Borowskiej w 
postaci czterech domów z placami na bursę 
przy gimnazjum. Formalności spadko we 
nie zostały dotąd wykonane przez testato- 
rów przeto nowy zarząd będzie się musiał 
zająć legalizacją. Zapis śp. Jadwigi Borow- 
skiej czyni Koło Rodzicietskie bardzo poważ- 
ną i zasobną organizacją społeczną. — Dru- 
ga również przyjemna wiadomość to ufundo 
wanie jprzez ks. Radziwiłła stypendjum w su- 
mie 40 tys. zł. przeznaczonych dla uczniów 
gimnazjalnych. Statut stypendjum jeszcze 
nie jest znany, jednakże już teraz ogół rodzi 
ców czuł się w przyjemnym obowiązku u- 
<chwalenia gorącego podziękowania ofiaro- 
dawcy i polecił zarządowi o tem zakomuni- 
kować iks. Radziwiłłowi. — Przystąpiono do 
następnego |punktu porządku dziennego, do 
wyborów. Przed rozpoczęciem głosowania 
wpłynął wniosek o wyrażenie specjalnego 
podziękowania dotychczasowej prezesce p. 
Leonji Knupskiej, za jej pracę pełną poświę- 
cenia dla młodzieży. obec niemożności 
pasy nadal urzędu prezeski przez p. 
rupską z racji niemieszkania stałego w Nie 

świeżu, postawiony byt wniosek o wybranie 
jej na honorowego członka Koła; ponieważ 
jednak statut tego nie przewiduje, przeto 
zebrani jednogłośnie postanowili nadać p. 
Krupskiej tytuł honorowej prezeski Koła na 
rok 1929 — 30. — Następnie przystąpiono 
do głosowania, wybierając 15 osób imiennie 
dn zarządu i nadając im prawo kooptacji. 
W wolnych wnioskach poruszono szereg 
projektów, tyczących się dalszej działalności 
Koła, oraz rozmaite postułaty pod adresem 
szkoły. — Dalsze rozwinięcie poruszonych 
tematów powierzono Zarządowi. — Na tem 
posiedzenie zakończono. — W czwartek 
odbyło się pierwsze zebranie zarządu, który 
po ukonstytuowaniu się t kooptacji przedsta - 
wia się w ten sposób: p. sędzia Mirkowski 
— prezes, p. red. Domański -— viceprezes, 
p. naczelnik Cieślak -— sekretarz, p. pułk. 
Pełczyński — skarbnik i cztonkowie pp. But- 
hakowa, H. Czamocka, A. Czarnocki, Czerai- 
chowska, Falkowska, Florentyński, dr. Gin. 
zburg, Godycka - Ćwirkowa, Goldin, Henri“ 
cowa, Kuroczycka, Michałowska, Narkiewicz- 
Jodko, Nowicka, Okotėw,  Szalewiczowa, 

Dom. 

RYMSZANY (pow. Brasł.) 
, — Pożar. Dnia 5 października o godz. 

8 wiecz. we wsi Nagianach odlegtej od Rym- 
szan około kilometra z niewiadomej przyczy- 
ny zapaliło się gumno napełnione zbiorami 
letniemi należące do gospodarza Michała 
Kaczki. Pomimo niepóźnej pory część mie- 
szkańców zmęczona całodzienną pracą w po 
łu we wsi już spała i gdy gumno stanęło w 
płomieniach, to każdy zaczął wynosić swój 
dobytek ze swych siedzib nie myśląc o ga- 

  

szeniu iub ochronie od pożaru najwięcej za- 
grożonych budowli. Silny wiatr i susza sprzy 

jała pożarowi i gdyby nie komendant miej - 

scowego posterunku w Rymszanach p. Szy- 
mański który rowerem przybył w porę i 

zodganizował ochronę zagrożonych budyn- 

ków oraz straż ogniowa która za nim wślad 

za Kilka minut przybyła z Rymszan z 2 pom- 

pami to napewno pół wsi by poszło z dymem 
Bliskość jeziora, energja policji i straży 

ochotniczej uchroniły przynajmniej pół wsi 
od zagłady. Chciałbym zwrócić uwagę na 
brak organizacji straży ogniowej po wsiach, 
brak pomp i sikawek, gdyby każda wieś po- 
siadała pompę pożarową z wężami i sikaw- 

„, alacja ratunku przy pożarach byłaby 
lepszą. Wezmiemy dla przykładu chociażby 
powyższy pożar gumna, co mogli zrobić ga- 

"niem przy pomocy wiader oblewając wo- 
dą tylko Ściany, gdy ze środka gumna wiatr 
wynosił palącą się słomę niosąc na odległość 
paręset metrów zabudowania, gdyby nie 
pompy pożarowe, które przy pomocy wężów 
i sikawek umiejscowiły ogień .Wobec bra- 
ku pieniędzy wśród wieśniaków z powodu 
słabych urodzai i tanizny produktów rol- 
nych, trudno jest marzyć o tem, aby każda 
wieś miała wyżej wymienione narzędzia po- 
żarowe, lecz kilka wsi grupami to musiałyby 
nabywać takowe w obronie własnego bezpie 
czeństwa. Miejscowy. 

KOBYLNIK, POW. POSTAWSKI. 

— Obchód 6-go tygodnia LOPP. Zgod- 
nie z programem obchodu tygodnia LOPP w 
Kobylniku, ustalonem na posiedzeniu orga- 
nizacyjnem w dniu 3. 10. br. przy udziale 
przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, 
odbyta została w dniu 6. 10. br. kwesta uli- 
czna, która dała 62,11 zł. W tymże dniu w 
lokału miejscowej szkoły powszechnej od- 
był się odczyt publiczny na temat: „Lotni- 
ctwo i obrona przeciwgazowa*, mający na 
celu poinformowanie społeczeństwa o celach 
i zadaniach organizacji LOPP. Po odczycie 
prelegent wystąpił z apelem do audytorjum 
© czynne poparcie zamierzeń LOPP. W rezul 
tacie na listę ofiar złożono 45.55 zł. Nadto 
korzystając z dnia targowego ponowiono w 
dniu 8 bm. kwestję uliczną, która dała 40,80 
zł. W zakończemu programu odbyło się w 
dniu 13. 10. br. przedstawienie amatorskie 
na rzecz LOPP i zabawa taneczna. Odegra- 
mo z werwą sztukę Czaplińskiego pod ty- 
tułem „Reduta na poddaszu”, z której do- 
chód netto wynosił 50,80 zł. Ze sprzedaży 
mareczek i nałepek wyręczono 61,50 zł. Ra- 
zem czysty dochód w wyniku obchodu 6-go 
tygodnia fotniczego w Kobyłniku wynosi 
260,76 "zł. 

Jak na mały i biedny Kobyłnik, zniszczo« 
ny pożogą wojenną, a świadomy z doświad: 
czenia skutków jakie wojna i wrogie siły po- 
wietrzne przynieść mogą, suma jest wystar- a 
czającą. 

Niech że zażyją Spokoju pod opieką 
skrzydłatych naszych bohaterów wszyscy 
ci, co współdziałaniem osobistem, łub ofiar- 
nym groszem przyczynili się do podniesie- KR 
nia naszej łotniczej zdolności obronnej. J.P. В 

“LIST DO REDAKCJI. 
Uprzejmie proszę o umieszczenie w gaze- 

cie „Słowo* odpowiedzi mojej na artykuł 
pod pseudonimem przejezdna” treści na- 

stępującej: | 
W gazecie „Słowo” z dnia 26. 9. rb. Nr. 

221 vkazał się artykuł „pomnik który należy @ 
usunąć * podpisany przez „przejezdną”, gdzie 
zwraca uwagę społeczeństwa i władz o po- 
trzebie usunięcia pomnika zdrajcy Jana Noso 
wicza z oamentarza Holszańskiego, przyczem № 
zaznacza, iż pomnik ten otoczony jest moją 
opieką. Jak widać .przejezdna” uważała za ® 

ąčdoktadnych informacyj od te ią 
goż społeczeństwa i władzy, uwagę ktėrych | 
zbędne zasi 

zwraca, a gdyby to uczyniła, te dowiedzia- 
taby się, że sprawa usunięcia pomnika No- | 
sowicza poruszona została znacznie wcześ- fil 
miej, niż ukazał się artykuł „przejezdnej” i 
takowa sprawa zdecydowana przez miejsco- 
we włądze administracyjne za zgodą wła- 
dzy kościelnej i cerkiewnej. Zaznaczam, że 
Jan Nosowicz był i zmarł katolikiem i po- 
grzebany na ogólnem prawosławno - kato- 
lickim cmentarzu, więc parafja prawosławna 
żadnej styczności z wymienionym  pomni- 
kiem nie miała i nie ma. 

Z tego wynika, że zadaniem „przejezd- 
nej" było nie ustalenie faktycznego stanu 
rzeczy, lecz miała na celu poszarpač moją 
opinję, czego jej nie udało się. 

Z szącunkiem 
: Włodzimierz Juzesuk 

Protojerej Holszanskiej cerk wi. 

Grodno na drodze regjonalizmu 
Jakie znaczenie dla Grodna posia- 

da uroczystość odsłonięcia pomnika 
Elizy Orzeszkowej? Czy tylko znacze- 
nie moralne „złożenie hołdu wielkiej 
pisarce?" Nie tylko! Jest — to nowa 
era w życiu Grodna. Era pierwszego 
kmwku na drodze regjonalizmu, droga 
po której kroczy Wilno od lat kilku? 
Regionalizm! Mój Boże jakież to okle- 
pane, nadużyte, wypisane słowo! Ale 
czyż ładna melodja przestaje być ład- 

_ną dla tego, że jest powtarzaną zbyt 
często. Czy Halka przestaje być ar- 
cydziełem Moniuszki dlatego że się 
ją śpiewa na rautach urredowych i 
dobroczynnych wieczorkach? 

, Grodno dotychczas šwiecito filjal- 
nie rocznice ogólne. Dziś poraz pierw- 
Szy zdobyło się na własne, odrębne, 
indywidualne Święto. Uczciło pisarkę 
czczoną przez całą Polskę i przypom- 
niało jednocześnie o swojem istnieniu, 
o swojeln prawie do życia, do kultu 
realnego rozwoju, docywilizacyjnego 
budownictwa. A przeto wilnianie įbacz- 
ność. 

* * * 

Sobota 19 go, ranek. Nie tylko 
wola ludzka, ale boska, sprzyja uro- 
czystościom grodzieńskim. 

Dzień piękny, pogodny z końcą 
września raczej, niż październikowy. 
Na dworcu spotykam Marszałka Зе- 
natu Szymańskiego z proiesorem Li. 
manowskim w pogawędce. Obaj jadą 
do Grodna. Pociąg tak bardzo prze- 
pełniony nie jest, ale zato w mieście 
ruch niezwykły. Nie często zapewne 
widzi Grodno tyle szkół, oddziałów 

wojskowych, dorożek w ruchu i sa- 
mochodów  prywataych. Udaję się 
oczywiście do Komitetu Org nizacyj- 
nego po karty wstępu i informacje. 
Przemiła sekretarka Komitetu z Igno: 
rancją wlašciwą sekretarkom wszyst- 
kich komitetów dobroczynnych i ob- 
chodów okolicznościowych udziela mi 
b. uprzejmych, ale niezbyt obfitych 
informacyj. Zwiedzam tedy małe mu- 
zeum Orzeszkowej jakie się mieści w 
lokalu Komitetu, oglądam rękopis 
„Nad Niemnem" i fotografje z życia 
wielkiej pisarki i idę po odpowiedź 
na pytanie, jak się zmieniło Grodno 
od roku 1923, w, którym oglądałem 
je poraz ostatni, 

A zmiany wielkie, budzące otuchę. 
Przybyło moc szkół, instytucyj, skle- 
pów polskich, stowarzyszeń, księgarń. 
Asfaltów jeszcze niema, ale chodniki 
porządne. Brzeg Niemna regulowany, 
tworzy się nad nim ładny bulwar, ozdo- 
ba miasta w przyszłości. Ruin /wo- 
jennych ani śladu, a przecież miasto 
widziało kilkakrotnie, zażarte walki. 
Wielkiego dostatku nie widać, ale inę: 
dzy też. Jeszcze sporo pracy, kanali- 
zacja, asialt, staranniejsza opieka nad 
zabytkami i miasto tak cudownie, ja- 
skółczo, nad brzegiem Niemna poto- 
żone, przyciągnie turystów, udających 
się do Wilna, kuracjuszy, —udających 
się do Druskienik... miłośników cud- 
nej ul. Nazaretańskiej, Zamku Batore- 
go, z niezapomnianym na Niemen wi- 
dokiem, kościołka na Kołoży i cud- 
nych nie ustępujących wileńskim, oko- 
lic!. Ale potrzeba w Grodno też pe- 

  

  

В otwarcie 

Hr. Aldeurandi Merescoffi odwołany ze stanowi: 
ska ambasadora włoskiego w Berlinie 

Powodem podobno tajemnicze zaginięcie klucza 
szylrowego 

BERLIN, 22, X. PAT. Jak donosi „Vossiche Ztg.“, ambasador wloski w Berlinie 
hr. Ałdovrandi Merescotti wyjeżdża na urlop, z którego nie ma już powrócić ua swe 
stanowisko. 

Jednocześnie z ambasadorem odwołano dotychczasowego radcę ambasady Roc- 
co oraz trzech sekretarzy Jlegacyjnych. 

Odwołanie to ma być następstwem pewnych nieporozumień techniczno -admini- 
stracyjnych między ambasadą berlińską i centralnemi instancjami włoskiem!. „Jako na: 
stępcę po ambasadorze Aldovrandi wymieniają $przedewszystkiem dotychczasowego 
ambasadora włoskiego w Moskwie dr. Cerruti. i : 

„ Socjalistyczny „Vorvaerts“ twierdzi, že odwolanie ambasadora Aldovrandi pozo- 
steje w związku z niewyjaśnioną dotychczas aferą zniknięcia z ambasady włoskiej 
w Berlinie tajnego klucza szyfrowego. 

Konsekracja biskupa rusinsolego w Rzymie 
RZYM. 21,X, Pat, Dzisiaj w kościele św Sergjuszą odbyła się konsekracja no- 

wego biskupa rumuńskiego Jana Buczki przy udziale metropolity Szeptyckiego, bi- 
skupów Chomyszyna i Kocylowskiego oraz w obecności; radcy ambasady polskiej przy 
Watykanie p Jankowskiego i p Komarnickiego 

Również dzisaj rozpoczęła się konferencja biskupów rusińskich 

Pod zarzutem sahofażu I wywiadu konfrewolu- 
cyjnego G. P. U. zgładziło 5 b. generałów 
MOSKWA. 22.X. Pat. Został ogłoszony oficjalny $komunikat, 

organy G. P. U. wykryły i zlikwidowały „,organizącję kontrewolucyjrą, 
stwierdzający, że 

uprawiającą 
sabotaż i wywiad. Członkowie organizacji rekrutowali się przeważnie z wyższych ofi- 

cerów armji carskiej. Tajne kolegjum G. P. U. skazało 5 generałów na karę śmierci 
przez rozstrzelanie, mianowicie Michajłowa, Wysoczańskiego,. Dymmana, Szulga i De- 
chanowa. Wyrok wykonano. Pozostałych skazano na osadzenie w obozach koncentra- 
cyjnych. 

Niemcy uzyskały pożyczkę '500 milj. marek 
BERLIN, 22 X, PAT. Komunikat z kół urzędowych donosi, że rokowania mię- 

dzy rządem Rzeszy a szwedzkim trustem zapałczanym w sprawie udzielenia skarbowi 
Rzeszy 500 milj. marek i wprowadzenia w Niemczech monopolu zapałczango zakoń - 
czyły się pomyślnie. 

ak informuje prasa. skarb Rzeszy otrzymać ma pożyczkę w wysokości 500 milj 
marek na przeciąg lat 50-ciu przy oprocentowaniu 6 od 100 bez potrącenia kosztów i 
prowizji bankowej. 

„ Pożyczka spłacana będzie w ratęch rocznych po 12 miljonów marek. Amorty- 
zacją pożyczki rozpocząć się ma po upływie lat 10. Wzamian za pożyczkę zobowiąza- 
no się zaprowadzić w Niemczech monopol zapałczany. 

Wysokie odznaczenie francuskie dla Kelloga 
WASZYNGTON. 21.X Pat. Komunikat ambasady francuskiej donosi, że b. se- 

kretarz stanu Kellog odznaczony został wielkim krzyżem Legji Honorowej w uzna- 
niu jego międzynarodowej działalności pokojowej 

  

   
Dom 

handlowy 

wien kapitał włożyć, potrzeba tam in- 
westować, potrzeba o niem pamiętać 
nie tylko raz na 10 lat. 

* * + 

Podczas łazęgi po mieście dolatu- 
ją mię dość częste urywki rozmów o 
uroczystości jutrzejszej. Nie powiem, 
ażebym się czuł bardzo zbudowany. 
Nie ulega wątpliwości, że dzieła wiel- 
kiej pisarki nie zbłądziły jeszcze pod 
strzechy i że uroczystość nie jest ko- 
ronacją Jej literackiego w rodzinnem 
mieście renesansu, ale raczej przy- 
pomnieniem. Teraz dopiero rzuci się 
nowe, powojenne pokolenie do wy- 
grzebywania Nad Niemnem z'pod Jack 
Londona i Wallac'a. Teraz dopiero 
żydzi starsi przypomną sobie, a mło- 
dzi zaczną czytać Meira  Eze. 
fowiczą.. a kto wie może i cała Pol- 
ska uświadomi sobie, że istnieje nie 
tviko Dzikuska, czy Trędowata, ale 
Gloria Victis, Argonauci i Nad Niem- 
nem. 

* * * 

Teatr. Sala przepełniona do ostat: 
niego miejsca. Natchniona mowa prof. 
Limanowskiego, tchnąca  panteizmem 
i z niesłychaną siłą ekspresji suggeru- 
iącą panteizm  świało-poglądami wiel- 
kiej pisarki. Doprawdy nie wiem, czy- 
to Orzeszkowa, była tak wielką, nie- 
mal pagańską ubóstwicielką przyrody 
czy to wielki talent krasomówczy prot. 
Limanowskiego kazał mi w to uwie- 
rzyć, ale uwierzyliśmy w to i cały 
teatr i ja. W prof. Limanowskim jest 
coś z Mirabeau. jego fenomenalny 
dar wiary w słowa wymawiane utrą- 
ca wszelką możliwość / objektywnej 
oceny krytycznej. Można go słuchać 

IENTS" 
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2WMielki meda] zloty 
į JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wybór gafunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

B-cia TROCEY "= 

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
Wilno 

1928 

ul. Niemiecka 26 
Tel. 625.     

    

      

ale nie można wie- 
rzyć, lub nie wierzyć. 

* 

lub nie słuchać, 

* * 

Był przed rokiem w Wilnie Osterwa i 
Reduta. Jest w Grodnie kpt. Kowalski 
i jego teatr garnizonowy. Proszę tegó 
nie uważać, ani za żart, ani za kom 
pliment. Z temi siłami i w takich wa- 
runkach, w jakich pracuje amatorski 
teatr grodzieński zestawienie podobne 
jest możliwe. Kto widział inscenizację * 
Nad Niemnem, kto widział niewymu- 
Szony prosty, jak kwiat z nad nie- 
meńskiej łąki, artyzm tej improwizacji 
domowej, ten przyzna mi rację. By- 
łoby dobrze, ażeby teatr grodzieński 
wybrał się kiedy do Wilna i uraczył 
nas prelekcją prof. Limanowskiego i 
Nad Niemnem w swojej inscenizacji. 

* % * 

Właściwa uroczystość odsłonięcia. 
Swojski bałagan (taki sam nad Niem- 
nem, jak i nad Wilją). Vae victis zmie« 
szane z gloria w ustach jaknajbar- 
dziej powołanych do dokładnej znajo- 
mości łaciny, delegacje zepchnięte 
gdzieś na plan drugi, ale te drobne 
usterki giną w ogromnych ramach ca- 
łości. Oto ogromny tłum złożony ze 
wszystkich narodc wości klas i stanów 
zalega plac teatralny w Grodnie. 
Chwieją się amaranty sztandarów, lud 
dygnitarski, społeczny, literacki i po- 
spolity składa hołd wielkiej kobiecie 
i wielkiej pióra mistrzyni, Śpiew mło- 
dych, dźwięki muzyczne... no, czyż 
nie więcej Świateł, jak cieni?! 

A cóż dopiero kiedy zaczynają 
mówić tacy mistrze słowa, jak ks. 
biskup Bandurski, min. Czerwiński 
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W państole sierpa I młota 
PROBLEM „KOM-OJCÓW* I „KOM- 
DZIECI* W ROSJI. — „PRAWI“ SZU- 

KAJĄ OPARCIA © MŁODZIEŻ. 
Niezmiernie ciekawe zjawisko ob- 

serwować można ostatnio w stosun- 
kach między dwioma odłamami partji 

komunistycznej ZSSR, mianowicie mię* 
dzy t. zw. „Komsomołem* (organizacją 
młodzieży komunistycznej) a właści- 
wą „Kompartją* t.j. organizacją star- 
szej generacji komunistycznej). W о- 
cenianiu aktualnych zagadnień życia 
politycznego i społecznego przez oba 
te odłamy społeczności komunistycznej 
ujawniać się zaczynają coraz jaskraw* 
sze rozbieżności poglądów, co powo 
duje że w Rosji dzisiejszej wyłaniać się 
zaczyna nowy problem polityczno - spo 
łeczny : problem „Komojcoów'* i „Kom 
dzieci'. Przytem jest rzeczą niezmier- 
nie charakterystyczną, że „dzieci ko- 
munistyczne* na wprowadzanie w ży- 
cie idej komunistycznych spoglądają 
daleko trzeźwiej, niż „komunistyczni 
ojcowie'', którzy wciąż jeszcze nie mo- 
gą się wyzbyć jakiegoś dziwnego i nie 
zbyt uzasadnionego patosu bojowego, 
pochodzącego jeszcze z czasów, gdy 
walczyli oni czynnie o zasadnicze pra- 
wa ludu pracującego w szeregach prze 
śladowanych jprzez władze carskie re- 
wolucjonistów. Młodsze pokolenie ko: 
munistyczne, które wyrosło już w śro” 
dowisku rewolucyjnem i O urzeczywi* 
stnienie postulatów ludu pracującego 
walczyć nie musiało, spogląda na rze- 
czywistość komunistyczną z zupełnie 
innego punktu widzenia, odnosząc się 
do miej ze znaczną dozą krytycyzmu. 
Wszystko to sprawia, že „Komdzieci“ 
usiłują już teraz przeprowadzić rewir 
zję poglądów, ogłoszonych przez 
„Komojców*, nie mogących znaleźć w 
sobie zrozumienia dla całego szeregu 
postulatów wystawianych przez młod 
szą generację bolszewicką. 

W chwili obecnej centralny komie 
tet wykonawczy partji komunistycznej 
bardzo jest zaniepokojony wzrostem 
t zw. „odchylenia prawicowego” 
wśród młodzieży rosyjskiej. Na odby- 
tem w tych dniach zebraniu rejono- 
wych o.ganizacyj komunistycznych w 
Moskwie, referent dla spraw młodzie* 
ży F. Nesterow, oświadczył bez jakich 
Ikolwiek ogródek, że sytuacja obecna w 
szeregach młodzieży komunistycznej 
jest niepokojąca. Między innemi stwier 
dził Nesterow, że „oportuniści, usiłują 
oprzeć się w chwili obecnej o mło” 
dzież, równocześnie pragną oni poró- 
żnić partję komunistyczną z młodzieżą” 
Wśród bardzo znacznej ilości młod- 
szych komunistów obserwować można 
w czasach ostatnich wzrost jakiegos 
specyficznego  zobojętnienia wobec 
działalności partji, znajdującego swój 
wyraz w masowem uchylaniu się od 
udziału w zebraniach partyjnych, kon 
ferencjach, wszelkiego rodzaju kampa* 
njach komunistycznych i t.p. 

„Komsomolskaja Prawda', organ 
naczelny związku młodzieży komunisty 
cznej, reprezentujący opinję oficjalną 
i potępiający taktykę elementów „od- 
chylających się na prawo”, konstatu- 
je z ubolewaniem w jednym ze swych 
ostatnich numerów, że w czasach osta- 
tnich w szeregach komsomolców coraz 
częściej rozlegać się zaczynają głosy, 
nawołujące do porzucania przez mło” 
dzież polityki. 

Niejaka Woroncowa z fabryki, „Kra 
snaja Zaria* (Czerwona Zorza) pisze 
w cytowanem piśmie że wśród komso- 
molców już dzisiaj bardzo często spo 
tykać można jednostki, nacechowane 
ideologją drobnoburżuazyjną. 

e. ct. Przyznam się, że nie lubię 
mów wogóle... ale takich można było 
słuchać, słuchać, słuchać. Ks. biskup 
Bandurski jest mówcą z łaski Bożej, 
jest człowiekiem, który spala samego 
siebie w każdej ze swoich mów. 

Jego słuchaczy ogarnia poprostu 
lęk o Jego życie, o serce, które zda- 
je się wibrować wśród słów, wyrwa- 
ne z piersi. Min. Czerwiński buduje 
swoje okresy z kamienia ciosanego. 
Nie wstawić tam słowa, nie wyrzucić 
przecinka „Mowa klasyczna, jasna, 
prosta i głęboka. 

Mówcy następni nie bardzo umieją 
się streszczać. Jest już g, 3-cią i pół, 
kiedy kończą się mowy i rozpoczyna 
się składanie wieńców. W mgnieniu 
oka pęka względny porządek, dele- 
gacje mieszają się z publicznością, 
publiczność tłoczy się do pomnika, 
dokoła którego powstaje spora łącz- 
ka wiańców i bukietów. 

Oglądam wieńce o ile mi pozwala 
straszliwy Ścisk panujący przy pom- 

niku, Śliczny wieniec (z kwiatów) skła- 
da wojsko. B. iadny i pomysłowy 
(symboliczne zboża pszenica, owies i 
td.) ziemianek z księżną Sapieżyną 
na czele. Jakaś mała wioseczka skła- 
da mały wianuszek ze  złocistych 
pszenic. Tu i ówdzie widać astry, 
rwane zapewne wczoraj jeszcze w 
małym, zamierającym już na zimę 
ogródku. Jakaś gmina składa wieniec 
z cudnego liljowego wrzosu. Za Szar: 
fę służy ręcznik ze zwykłego, obru- 
sowego płótna bo i jakże można 
najlepiej uczcić twórczynię „Nizin”, 
nie „prostem* domowem płótnem, 

* * 

       

  

Dla tych młodych komunistów ro- 
syjskich, którzy w okresie wojny do- 
owej i komunizmu wojującego byli 
jeszcze małemi dziećmi, zupełnie nie- 
zrozum ały jest patos bojowy starszych 
działaczy komunistycznych, którzy w 
swych wspomnieniach żyją jeszcze nie 
zapomnianemi wrażeniami . zwalk na 
barykadach. Wzajemne niezrozumienie 
się między starszą generacją a młodzie 
żą komunistyczną pogłębia się w Rosji 
niemal z dnia na dzień i jest ono w 
bardzo znacznej mierze przyczyną sta- 
łego wzrostu „odchylenia prawicowe- 
goa'* w szeregach młodszych działaczy 
ogólnozwiązkowej partji komunistycz- 
nej. Dla kierowników bolszewickiej 
polityki partyjnej staje się zatem coraz 
aktualniejszy jeszcze jeden problem: 
problem likwidacji pogłębiającego się 
stale konfliktu między „komojcami** a 
„komdziečmi““. 
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Jutro premiera 

Tragiczna Śmierć Lady Paget 
(ZK) Dzienniki londyńskie donoszą 

wiadomość o tragicznej śmierci lady 
Walpurgji Paget, damy dwaru królo- 
wej Wiktorji, której wielka monarchi- 
ni poruczyła wynalezienie żony dla 
swego syna ówczesnego księcia Watji 
a późniejszego króla Edwarda 7-go. 

W salonach lady IPaget poznał krół 
Edward swoją przyszłą żonę królową 
Aleksandrę. 

Sędziwa wielka dama, która liczyła 
obecnie 90 lat zginęła w sposób tragi- 
czny jako żywa pochodnia. 

Czytając gazetę przy kominku na 
którym palił się wesoło ogień, starusz- 
ka zdrzemnęła się. Wypadając z rąk 
spiącej gazeta zapaliła się, od niej za” 
jęła się suknia i zanim zbiegła się słu- 
żba, zwabiona krzykiem lady Paget, 
stała już ona cała w płomieniach. Po- 
moc okazała się zbyt późną, tak że 
zmarła ona w parę godzin w najokrop- 
niejszych męczarniach. 

Kaas 

nożyk. 

Gillette 

1i4 razy... 

.... przyczem aleodpowiednie 
nożyki są bezwzględnie nisz- 
czeme. Dłatego też można być 
zupełnie pewnym, że każdy 
nożyk Gillette osoli -ladko 
1 szybko. 

  
bada się 

| MADE NI usa 

ora 

Gillette | 

  

  

f | | w Województwie  Nowo- 
Wal gródzkim, obszaru 260 ha, 

z zabudowaniem i inwentarzem, 12 
klm. 'd stacji kolejowej. Snrzedamy 
za 10.000 dol. przy wpłacie 3.000 dol. 
lub zamienimy na dom lub większy 
plac w Wilnie. Zgł Ajencja „Pol- 
kres" Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17.80 jaa watt EA E e 

  

B
R
E
D
S
B
E
R
G
S
A
 

zwykłym samodziałera, tkanym w ja- 
kiejś Indurze, czy innej Zunnowoli. 
Sam pomnik prosty, skromny i gus- 
towny, łączy się z tą całą łączką w. 
całość miłą i rozrżewniejąco  swoj* 
ską. ` 

* * * 4 
„Fraki. Smoking. Balowe  tualety 

pań. Dużo ładnych niewiast. Bankiet. 
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  Raut, Przyznam się pod sekretem 
(niech to nie ubliża gościnności wi- 
leńskiej) zjadłem obiad przed bankie* 
tem i rautem. Miałem się wybrać £ | 
kuzynostwem dość późno, a kto. 
późno przychodzi ten sam sobie | 
1L G. 

Boże! Cóż za nieosirożność! Sto- | 
ły uginają się pod wszelakiem jadłem, 
jak nie przymierzając u Jana i Ce- 
cylji podczas gościny Zygmunta Au- 
gusta. Lepiej pono nie jadł i król 
Batory kiedy na Moskowinów szedł. 
Dostojni goście zmiatają, aż miło, a 
ja, ani rusz. Ale dobrze mi tak, bo | 
trzeba było nie być sceptykiem co do ! 
grodzieńskiej gościnności. 2 

Co się robi na rautach? A r 
chodzi się od człeka do człeka, z ty 
się pogada, z owym. Koło dygnita- 
tarzy tłok, koło zwykłych šmiertelni 
ków pusto, 
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k słowem prawdziwy raut | 
jest obrazem życia. Wędruję tedy i | 
ja, spotykając co krok starych, grod: i 
zieńskich znajomych z niezapomnia- 
nego 1919 roku: p. Cytarzyńskiego, 

\ 

4. 

| 

mecenasa Zahoklickiego, pp. Giedroj- j 
ciów, ks. Kuryłowicrą, ks. red, Sawo- 
niewskiego, p. Stefanowiczową. Ks. 
dz. Żebrowski, tak organicznie zrosły 
z Grodnem bawi obecnie w Wilnie. 
Nie widzę natomiast wielce zastużo* 

L 

i 

{
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UKIEA GOSPODKAI 
Spażycie węgla w Wileńszczyźnie 

W „Roczniku Statystycznym prze- 

wozu towarów ma polskich kolejach 

państwowych” za rok 1928, jak w la- 
tach ubiegłych, w dalszym ciągu — 0 

ile chodzi o węgiel kamienny — stacje 

przeznaczenia wyszczególniane są wó- 

wczas tylko gdy przewóz węgla wyno- 

si co najmniej 500 tonn. jeżeli prze- 

wóz nie osiągał tej normy cenzusowej, 

wówczas przewozy wykazywane 5а М 

relacjach zbiorowych od danej stacji 

nadawczej do „pozostałych'* lub „ró- 

żnych* stacyj danej dyrekcji kolejowej 

Wysoka norma ta uniemożliwia mniej 

więcej scisłe obliczenie ile węgla zo- 

stało w okresie rocznym dowieziono 

do danego rejonu, naprzykład wojewó- 

dztwa. W ubiegłym roku obliczając na 

podstawie ,„Rocznika* za 1927 r. im- 

port węgla kamiennego do województ- 

wa Wileńskiego otrzymałem cyfrę 

81.600 tonn ładunku skierowanego do 

stacyj „różnych** względnie „pozosta 

łych* Dyrekcji Wileńskiej a obok tej 

nieuchwytnej pozycji (nieuchwytnej— 

wobec braku jakiegolwiek sprawdzia- 

m. co z tej ilości przypada na wojewó- 

dztwo) zaledwie 49370 tonn ze wska- 

zaniem stacyj przeznaczenia na terenie 

w-wa Wileńskiego. Ta nieuchwytna po 

życja w „Roczniku“ za rok 1928 wyno- 

si 74300 tonn. 
Siłą rzeczy należy zrezygnować z 

próby obliczenia ile węgla kamiennego 

spożywa cały teren województwa, o- 

graniczając się do przytoczenia cyfr z 

wykazu, w tymże „Roczniku*, doty- 
czącego „główniejszych stacyj przyby- 

cia wegla.“ 
Dane te przytoczymy įporownaw- 

czo, poczynając od roku 1924-go. * 

Za ostatnie 9 miesięcy 1924 r. do 

Wilna przybyło 13837 tonn węgla ka- 
amiennego, wówczas gdy do najbliższe 

go od nas ośrodka przemysłowego, Bia 
łegostoku — 40298 tonn. „Rocznik 

Statystyczny” odnośnych cyfr dla na* 

stępnych lat 1925 i 1926 nie podaje (z 

wyjątkiem dla Białegostoku za 1926 

r. — 42798 tonn) — skąd można wnio- 
skować że cyfry przywozu nie były 
znaczne. W roku 1927 dowóz węgla do 
Wilna wynosił już 56414 tonn, do Bia- 

łegostoku — 67324. Można zatem przy 

jąć z dużem przybliżeniem, że spožy- 

cie węgla przez Wilno w roku 1927, 

w porównaniu do 1924, wzrosło prawie 

trzykrotnie. 

W ronu 1928 spożycie węgla wzra- 
sta do 63726 tonn— dla Wilna i 77103 

ton — dla Białegostoku. Ponadto do 

Wilna przybyło miału węglowego: w 

r. 1927 — 3302 tonn, w r. 1928 — 

3231 tonn. 
Wilno jako stacja odbiorcza rozpro 

wadzająca częściowo otrzymany wę- 

giel da innych stacyj województwa, 

żadnej roli mie odegrywa. W r. 1928 

pozycja Wilna jako stacji naładowczej 

wyrażała się cyfrą zaledwie 237 tonn. 
Przeważnie zatem węgiel był sprowa- 

dzany przez inne ośrodki województ- 
wa — bezpośrednio, w ilościach jed- 
nak bardzo nieznacznych, bowiem w 

„Roczniku* wymienione są jako stacje 
odbiorcze (poza Wilnem) tylko 3 pun- 

kty: Nowo - Wilejka (525 tonn), Lan- 

dwarów (600) i Usza (708). Jaka 

ilość tonn przypada na konsumcję wę- 

gla na inne rejony województwa, poza 

Wilnem, jak nadmieniłem, ustalić nie 28 

można. Że są ta jednak ilości b. małe— 

nie ulega wątpliwości. 

W porównaniu do r. 1927 konsum 

cja węgla, w odniesieniu do stacji od- CY: 

biorczej Wilno, wzrosła w roku 1928 

o 11 proc. Wątpliwem jednak wydaje 

się by na wzroście tym zaważył raz- 

wój przemysłu. Raczej większą tu rolę 

odegrały mrozy w ostatnim miesiącu 

roku, które spowodowały wzrost zapo- 

trzebowania na węgiel. 

Nadmienić tu naležy, že przytoczo- 

ne cyfry nie obejmują transportów woj 

skowych oraz ładunków  przeznaczo- 

nych:dła potrzeb kolei. 

Harski. 

INFORMACJE 
KREDYTY NA PASZE TREŚCIWE. 

Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wil- 
nie, podaje do wiadomości zainteresowanych 
rolników, iż w sezonie jesienno - zimowym 
r. 1929 — 1930 udziela kredytów na pasze P: 
treściwe dła bydła i trzody chlewnej. 

UDE 
czo kredyt ten jest udzielany za 

Spółdzielni roiniczo - handlo 
‚ spółdziełni mleczarskich, spółdzielni 

у z wyjątkiem Kas Stefczyka, 
średnictwem powiatowych i gmin- 
oszczędności t tyłko w niektórych 

ch grupom rolników, o ile udzie- 
ytu za pośrednictwem którejkoł- 

ienionych instytucyj okaże się 
wreszcie indywidualnie w wy- 

upywania przez 'poszczególnych 
w iiościach wagonowych. 
udzielany na okres 9 miesię- 

i jak do dnia 30 czer- 

   
    

   
   
    

   
    

   
   

   

   

  

    

  

ów winna następować ratal- 

   
a) 30 proc. udzielonego kredytu musi być 

spłac po upływie 3 miesięcy od daty wy- 
płaty pożyczki. 

b) 30 proc. — po upływie 6 miesięcy 
od daty wypłaty pożyczki i wreszcie 

c) pozostałe 40 proc. nie później niż 30 
czerwca 1930 roku. 

/ na pasze dla trzody chlewnej są 
na okres nie dłuższy niż 6 mie- 

sięcy, bez prawa ubiegania się o prolongatę 
po tym okresie. 

redyty zabezpieczane są na normalnych 
zasadach, obowiązujących w Państwowym 
Banku Rolnym. 

Oprocentowanie kredytów jest pobierane 
w wysokości stawek Państwowego Banku 
Rolnego, ustalonych dla poszczególnych in- 
stytucyj. Grupy rolników względnie poszcze 
g rolnicy, zakupujący pasze w ilościach 
wagonowych, płacą 12 proc. w stosunku ro- 
cznym. 

Szczegółowe warunki, dotyczące korzy - 
stania z kredytów w Państwówym Banku 
Ralnym na pasze treściwe przez instytucje 
spółdzielcze względnie komunalne - kredy- 
towe są ujęte w specjalnym komunikacie 
W twowego Banku Rolnego, Oddziału w 

ilnie. 

  

     

   
   

   

    

   

   

Konferencja w sprawie zajść granicznych 
Wczoraj na odcinku granicznym Nowe Troki odbyła się zapowiedzia- 

na od dawna konierencja przedstawicieli władz naszych z litewskiemi. 
Ze strony polskiej w konferencji wzięli udział zastępca starosty po- 

wiatu wileńsko trockiego Łukaszewicz wraz z jednym z młodszych urzęd- 
ników starostwa i przedstawicielem Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Ze strony litewskiej przybyli naczelnik tego rejonu wraz z urzędni- 
kami, 

Omawiana była sprawa niedawnego postrzelenia kaprala Nowakow- 
skiego co miało miejsce koło strażnicy Mickuny. 

Litwini jak zwykle starali się tłumaczyć, że nie mogą ponosić za to 
odpowiedzialności niemniej przyrzekli 
wypadkom. (b) 

zapobiec na przyszłość podobnym 
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ŚRODA : 

28 х WschGė si. g. 6 m, 08 

Seweryna Zach. sł. 6 g, 16 m. 02 
ivtro 

| Rafała Ar. 

Spostrzeżenie OZ Zakizdn 
Meteosaiogį U. B. B. 

z dnia 22 X 1929 r. 

Vianienie Ira 
średnie w m } 55 

Temperatura j 3 
trednia e sk 

Opad za do ) 2 
bę w mam. | 

Wiatr ! : E 
przeważającj \ Półaoczo zachodni. 

Uwagi: p chmurno, przelotny deszcz. 
Mumimuta za dobę e 7:C 

Marimum za dotrę + 13 © 
Tenvencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (a) Przeniesienie w policji Czaso- 

wy: kierownik I komisarjatu p. p. kom. Tkal- 
ski otrzymał dekret przenoszący do Pozna- 
nia do tamtejszego urzędu śledczego. 

MIEJSKA 
— (a) Posiedzenia komisyj miejskich. 

Dziś wieczorem odbędzie się posiedzenie 
komiji ogrodowej, na której będzie omawia- 
ną Sprawa wykonanych w ubiegłym sezo- 
nie łetnim prac nad doprowadzeniem par- 

  

nego .prez. Stępniewskiego i jego żo- 
my, dr. Talhejma, p. Virionowej i t. d. 

sta tkliwy sentyment, egoistyczny zre- 
sztą, gdyż najpiękniejsze chwile me- 

skarżą mi się trochę rdzenni grodnia- go życia tam właśnie upłynęły... naj- 
nie, na napływ nowego elementu, na piękniejsze i bezwzrotne!... 
majoryzację starych działaczy i t. d. 
przy stole zaś opowiadają mi co się 
posunęło naprzód, a co nie. Ogrom- 
ne postępy zrobiły szkoły, drogi. rol- 
nictwo, handel i Czyłelnictwo. Życie 
społeczne nie bije zbyt mocnem  tęt- 
nem, z wyjątkiem skautingu i orga- 
nizacyj sportowych. 

Teatr garnizonowy posiada wielkie 
zasługi wobec żołnierzy i mas ludo- 
wych. Kogo interesują te rzeczy bli 
żej, ten niech przeczyta wywiad z b. 
prez. Rady Mejskiej p. Cytarzyńskim 
jutro, lub pojutrze. 

Ale oto rozpoczyna się nowa serja 
mów tym razem utrzymanych w to- 
nie Ižeįszym. 

Huragan Śmiechu wywołuje p. 
Ossendowski swemi wspomnieniami, , 
na temat, gdzie i kiedy widział : grod- 
nian. Wesoło przemawia nawet pr. 
Limanowski. Zamieniają międzymia- 
stowe komplementy obaj prezydenci 
bratnich miast pp. Czyż i Rączaszek i 
td itd : 

i Raut pobankietowy wygląda b. 
ładnie. Na tle białych Ścian prześlicz- 
nej sali Batorego z grupy ciemnych 
traków i jasnych sukien i białych ra- 
mion, wytworna muzyka, piękna de- 
Klamacja, ładny Śpiew... szkoda že 
nie można tego powtórzyć... dziś! 

_ №е składałem m. Grodnu żad. 
Rych życzeń, nie wygłosiłem żadnej 
mowy. A przecież czuję do tego mia- 

Życzę tedy miastu Grodnu, ażeby 
weszło na tę drogę, na którą weszło już 
Wilno. Aby odczuło całą różnicę in- 
dywidualności pomiędzy Grodnem i 
Wilnem, a dajmy na to Sosnowcem, 
czy Białymstokiem. Ażeby przestało 
marzyć o dawnej roli „gubiernskawo 
goroda“, a pomyslało o- rozwoju 
swych „cudnych letnikowych pereł nad- 
niemeńskich i zwabieniu turystów i 
kuracjuszy, udających się do Drus- 
kienik i Wilna. Niechże korzysta z 
chwilowego przypomnienia światu, że 
i Grodno istnieje... niech szturmuje o 
kredyty na kanalizację, na konserwa- 
cję Zamku Batorego, na domy ludo- 
we, budynki szkolne i asfalty! Niech 
wykorzysta swoje prześliczne poło- 
enie na wzgórzach i parowach Nad- 

niemeńskich, swoje pokłady fosfory- 
tów i siłę rwącego Niemna. | niech 
nie kłóci się jak dotąd, bo gniew ze- 
Szpeca nie tylko oblicza pięknych 
dziewcząt, ale i miast też. Niech przy- 
pomni sobie pamiętne chwile majowe 
z 1919-go, kiedy wiosna polska i 
przyroda uśmiechała się do nas a 
my do każdego z nas. No, a teraz 
nie żegnam Cię kochany grodzie Ba- 
torego, tylko mówię Ci... 

Dowidzenia! : 
Kazimierz Leczycki. 

ków miejskich i ogródków do porządku oraz 
ustalenie planu prac na przyszłość. : 

W piątek zaś zbiera się komisja miej- 
ska w sprawie likwidacji zaciągniętej przed szy 
wojną miejskiej pożyczki obligacyjnej. 

Jak wiadomo: z racji niewypłacenia tej 
pożyczki, miasto napotyka na duże trudno- 
ści przy próbach zaciągnięcia nowej po 
życzki. / 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 
ogrodowej. We czwartek, dnia 24 paździer- 
nika, odbędzie się posiedzenie miejskiej ko - 
misji ogrodowej. Na porządku dziennym 
sprawy bieżące. 

(0) W sprawie likwidacji pożyczki 
angielskiej. W piątek, dnia 25 października 
odbędzie się w Magistracie posiedzenie spe- 
cjałnej miejskiej komisji do spraw likwida- 
cji pożyczki angielskiej. 

‚ — (0) Sprawa uruchomienia nowej 
miejskiej bibljoteki i czytelni. Na poniedział- 
kowem posiedzeniu miejska komisja kultu- 
ralno oświatowa zaakceptowała wniosek Ma- 
gistratu w sprawie uruchomienia nowej 
miejskiej bibljoteki i czytelni przy ulicy Boni- 
fraterskiej 8, z tem jednak, żeby Magistrat 
poczynił starania w kierunku przeniesienia 
tej bibljoteki czytelni na jedno z przedmieść 
i wynalazł tam odpowiedni lokal. 

— (0) Sprawa mieszkań kierowników 
szkół powszechnych. W poniedziałek, dnia 
21 października, miejska komisja kulturalno- 

rozpatrywała sprawę . zwolnienia 
‚ zajmowanych przez kierowników 
lokałach szkolnych. 

„_ Po dłuższej dyskusji, komisja postano- 
wiła zwrócić się do Magistratu z wnioskiem 
© wstrzymanie na rok bieżący szkolny wy- 
konania zarządzeń swych w sprawie miesz- 
kan kierowników, oraz przywrócenia šwiat- 
ła w lokalach zajmowanych przez nich, i 
prosić Magistrat o zreferowanie na komisji 
kulturalno-oświatowej zasadniczego  stano- 
iska Magistratu w sprawie mieszkań. dla 

owników z punktu widzenia prawnego i 
hygienicznego, oraz zamierzeń Magistratu 
na przyszły rok szkolny w tej Sprawie, 

Obecni na posiedzeniu komisji wice pre- 
zydent Czyż i ławnik dr. Maleszewski uznali 
dotychczasowy tryb postępowania Magistra- 
tu w tej sprawie za niewłaściwy i obiecali 
załatwić sprawę pomyślnie. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. Wed 
ług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wiinie: 
na tyfus brzuszny 12 (3 zm.), plamisty 3, 
ospę wietrzną 8, płonicę 14, blonicę 6, odrę 
35, różę 3, krztusiec 6, gruźlicę 17 (2 zm.), 
różę 1, grypę 1, zapalenie opon mózgowych 
1, razem 106 osób, z których 5 zmarło. 

"WOJSKOWA 

‚ — (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 
Dziś do zebrań kontrołnych stają rezerwiści 
rocznika 1904 nazwiska których rozpoczy- 
nają się na literę R. 

Jutro, 24 października staje ten sam 
rocznik z nazwiskami rozpoczynającemi się 
na literę I. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja koed. gimnazjum im. T. 

Czackiego w Wilnie RE ceny iż Minister 
stwo W. R. i O. P. reskryptem z dnia 17 
czerwca 1029 r. Nr. Il — 13693—29 nadało 
gimnazjum prawa publiczności przewidziane 
м $1 lit. b. rozporządzenia M. V НАНО 
z dnia 7 listopada 1924 r. Nr. 12600—-1I. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Przyjaciół Nauk. Walne do- 

roczne zebranie towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Wilnie odbędzie się w gmachu włas 
nym T-wa, ul. Lelewela 8, w dniu dzisiej- 
szym we środę 23 o godz. 7 wiecz. Zarząd 
T-wa prosi uprzejmie członków 0 przybycie 

O Zaproszenia nie bedą rozsylane. Przy o członkowie będą mieli sposobność zwie- BA sporządkowanych prowizorycznie SĄ -wa, wśród których znajdzie się 
CE nowych cennych okazów, jak również ooejrzenia świeżo dokonanych w gmachu inwestyć į i otrzymania sprawozdania z dzia ialności [-wa za roku ubiegły. 3 — 77-ma Środa Literacka odbędzie się izisiaj o godz. 8 wiecz w siedzibie związku literatów, Ostrobramska 9. Gość związku li-- 

teratów, Ludwik Hieronim Morstin wygłosi 

    

  

   

    

   

pogadankę dyskusyjną o tłumaczeniu poeeji 
antycznej, przyczem odczyta szereg swoich 
niedrukowanych przekładów z Horacego. 
Pozatem gościem na tej Środzie będzie zna- 
na młoda skrzypaczka z Warszawy p. St. 
Umińska-jaworska. 

Wstęp mają wyłącznie członkowie zwy- 
związku i wprowadzeni przez nich 

e, oraz członkowie sympatycy. 

KOMUNIKATY 
— Z Ligi Obrony Powietrznej. Wobec 

łicznie napływających zapytań, zarząd komi- 
tetu wojewódzkiego wileńskiego L.O.P.O. 
śpieszy zakomunikować, że ciągnienie łoterji 
Komitetu Kieleckiego L.O.P.P. na budowę 
cywilnej szkoły pilotów w Radomiu odbyło 
się w dniach 15 i 16 b. m. Tabela losów 
wygranych jest do obejrzenia w biurze ko- 
mitetu woj. L.O.P.P. przy ul. Mickiewicza 
Nr. 7, w komitecie kolejowym L.O.P.P. 
gmach dyrekcji P.K.P. i w komitecie leśnym 
L.O.P.P. gmach dyrekcji lasów » państwo- 
wych. 

Zarząd Rodziny Wojskowej Sekcja 
robót ręcznych przyjmuje wpisy na następu- 
jace (kursy: 1) robót ręcznych, 2) krawie- 
czyzny, 3) introligatorstwa, 4) kilimkarstwa. 

Wpisy w poniedziałki i czwartki w se- 
kretarjacie Rodziny Wojskowej, ul. Mickie- 
wicza 13 (Dom Ofic.) od godz. 16—17. 

Kursy rozpoczną się z dniem 1 listopa- 
dą b. r. 

RÓŻNE. 

— [nowacja bankowa. Jak się dowiaduje- 
my, Bank Handlowy w Warszawie i wszy- 
stkie jego oddziały zostały przez właściwe 
władze uprawnione do przyjmowania wkła- 
dek oszczędnościowych, płatnych okazicielo- 
wi książeczki. Taki typ składania oszczędnoś 
ci jest bardzo rozpowszechniony we wszyst- 
kich krajach europejskich i wprowadzenie go 
przez Bank w kraju naszym należy powitać 
z uznaniem, choćby dlatego, że.ze względu 
na dogodności, które przedstawia, winien po- 
słóżyć do przywrócenia zmysłu oszczędnoś 
ci, od którego ludność odzwyczaiła się w 
czasie wojny i inflancji. 

Wymienione wyżej wkładki mogą być 
składane na: 1) okaziciela książeczki bez- 
imiennie, 2) na imię i nazwisko przez skła- 
dającego wiskaazne, atołi tak kapitał, jak i 
procenty wypłacane zostają każdemu, kto 
się z książeczką zgłosi, bez względu na na- 
zwisko w książeczce wskazane, 3) na oka- 
ziciela książeczki, do odbioru tylko na pod- 
stawie umówionego hasła i 4) na książecz- 
ki okazicielskie, wydawane w 2 egzem- 
plarzach, składanych razem przy odbiorze 
pieniędzy. Stopa procentowa, którą Bank 
płaci od podobnych wkładów, jest wyższa 
od normalnej, przyczem wszystkie podatki 
i stemple ponosi nie wkładca, lecz Bank. 

Dogodności, wypływające z wkładek oka 
zicielskich, są tak widoczne, że niema potrze 
by ich wymienienia, wskażemy tylko na kil- 
ka z nich: 1) bezimienność książeczki gwa- 
rantuje odbiór pieniędzy spodkobiercom bez 
uciążliwego przeprowadzania dochodzenia 
spadkowego, 2) ułatwia odbiór t. zw. pienię 
dzy posagowych, Aaa na 2 bezimien 
ne książeczki, 3) przy wkładach na umówio- 
ne hasło zabezpiecza odbiór tylko przez 08s0- 
by wtajemniczone, 4) czyni zbędnem wszel- 
kie legitymowanie się wkładców, co przy 
odbiorze pieniędzy przysparzało dotychczas 
dużo utrudnień i t.p. 5 

Nałeży przypuszczać, że dzięki swoim u- 
dogodnieniom  mowoprowadzone wkładki 
znajdą szybkie rozpowszechnienia w dobrze 
zrozumianym interesie publiczny m. 

— (0) Kontrahent, któcy nie śpie 
ze sprawozdaniem. Jak wiadomo, 

Polska Liga Gospodarcza była kontr- 
ahentem komitetu wykonawczego pier 
wszych Targów Północnych w Wilnie 
w części eksploatacyjnej. Dotychczas 
jednak Liga sprawozdania do Komite- 
tu nie złożyła. Wobec tego, komitet 
postanowił przedsięwziąć kroki. praw* 
ne w celu zmuszenia Ligi do przyśpie- 
szenia złożenia sprawozdania. 

— (y) Nowe oty 50-złotowe. Po- 
cząwszy od poniedziałku Bank Polski pusz- 
cza w Obieg bilety bankowe 50-złotowe opa- 

Polskiego 

   

trzone podpisem prezesa Banku 
dr. Wład. Wróbłewekieżo oraz datą 1 wrześ- 
nia 1929 r. 

Poza temi szczegółami nowe bilety nie 
różnią się niczem od znajdujących się obec- 
nie w obiegu. 

— (b) Właściciele zajazdów tworzą 
spółdzielnię. Odbyło się posiedzenie właści- 
cieli domów zajezdnych zwołane w celu 
omówienia wydanych zarządzeń sanitarnych 
dla zajazdów. 

Zarządzenia te, zdaniem zainteresowa- 
nych są zbyt ostre i narazie nie mogą być 
wykonane a to z powodu zbyt wielkich ko- 
sztów na wymagane przez władze urządze- 
nie stajen, lokali zajazdów i t.d. 

Zebrani postanowili zwrócić się do Od- 
nośnych władz administracyjnych z prośbą 
o przesunięcie terminu przeprowadzenia 
wskazanych remontów i inowacyj do maja 
roku 1930. Omawiano również sprawę zamk- 
nięcia wszystkich zajazdów i utworzenia 
spółdzielni, co zdaniem właścicieli zajazdów 
umożliwi im należyte prowadzenie przedsię- 
biorstwa. 

— Konierencja żydowskiego instytutu 
maukowego. W dniach od 24—27 b. m. od- 
będzie się w Wilnie konferencja żyd. insty- 
tutu naukowego uczonych i działaczy, gru- 
pujących się wokół prac instytutu. Podczas 
swego czteroletniego istnienia instytut zgru- 
pował wokół siebie liczne zastępy współpra- 
cowników i sympatyków, zorganizował cen- 
tralę bibljograficzną, archiwum, bibljotekę, 
muzeum; w swych sekcjach: filozoficzno- 
etnograficznej, _ ekonomiceno-statystycznej, 
historycznej i pedagogicznej zgromadził 
ogromne materjały naukowe i wydał dru- 
kiem 6 dużych tomów prac odnośnych sek- 
cyj. Obecnie przystępuje instytut do wybu- 
dowania własnego gmachu. onferencja ta 
jest właśnie poświęcona dalszej pracy orga- 
nizacyjnej i rozbudowie działalności nauko- 
SA 
„W zjeździe bierze udział wielu naukow- 

ców żyd. i PEAK z Polski, jako też z 
Estonji, Łotwy, Niemiec, Rumunji i Stanów 
Zjednoczonych. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 
atr nieczynny z powodu próby generalnej 
z oryginalnej krotochwili Grzymały - Siedle- 
okiego „Maman do wzięcia”. Jaracz prem 
jera krotochwili „Maman do wzigcia“. Ju- 
tro dyrektor A. Zelwerowicz wprowadza na 
scenę teatru na Pohułance utalentowanego 
PER i cenionego komedjopisarza Grzy- 
mały - Siedleckiego „Maman do wzięcia”. 
Krotochwila ta za temat której służą stosun- 
ki kresowe ziemiańskie posiada kapitalne sce 
ny oraz typy niezmiernie aktualne, Do sztuki 
tej przygotowano nową wystawę. W akcie 
lil akcja odbywa się w autentycznym wago* 
nie kolejowym. 
„ _—, Teatr miejski Lutnia, Dzisiejsza prem- 
jera. Dziś teatr Lutnia rozbrzmiewać będzie 
serdecznym śmiechem na premjerze komedji 
znakomitej spółki autorskiej Croisseta i Fler- 
sa „Powrót”. Nowość tę wprowadza na sce- 
nę reżyser Walden. Jest to komedja doby 
powojennej. 

eń wienia popołudniowe w Te- 
atrach Miejskich. Repertuar przedstawień po- 
południowych zapowiada w sobotę. najbliż- 
szą w Teatrze na Pohulance przedstawienie 
dla młodzieży szkolnej po cenach  najniż- 
szych „Dziady* A. Mickiewicza. W niedzie- 
lę zaś ukaże się w Teatrze na Pohulance na 
prezdstawieniu popołudniowem po cenach   

ANNA KOZŁOWSKA - NAŁKOWSKA. 

Artystka Scen Warszawskich, gra też w 

Bydgoszczy, w Grudziądzu, Toruniu, Aman 

tka i bohaterka liryczna ma za sobą długi 
szereg pierwszorzędnych -kreacyj  scenicz- 

nych (Goplana - Balladyna, Kornelja — Iry- 
djon, Peruwianka — Nerwowa awantura 7а 

polskiej, Zuzia — Odludki i poeta, Flora— 
Kilińsk, Regina — Oczy księżniczki Fatmy i 
wiele imnych. ‚ о 

Znawcy teatralni mają jeszcze świeżo w 
pamięci Małgorzatę w Magdalenkach któ- 

SEAT BAN IAL TITANO, 

Diczyt Lndwika Kieronima Morstina W х SĄDÓW 

‚ : Tajemni 
Poniedziałkowy odczyt znakomitego pi- į ca ciemnej sieni 

sarza Ludwika Hieronima Morstina zgroma- Adam . Borysewicz będąc energicznym 

dził w Klubie Literatów, ogromną ilość pu- człowiekiem postanowił dorobić się ma- 
bliczności, nietylko z grona stałych bywał- jątku i w tym celu wyjechał do Ameryki 
ców śród literackich, ale duży zastęp inteli- pozostawiając w rodzinnej wsi Borwaniszki 

gencji wileńskiej, która tłumnie przybyła, gm Szumskiej, żonę i syna Karola. Zły s 

by usłyszeć odczyt znakomitego naszego g0- los kazał Borysewiczowi pójść do wojska, | 
ścia. ё irafić do niewoli, słowem sprawił, że do | 

Za temat odczytu p. Morstin 

rą grała w Lutni, oraz Wandę — w,, Polce 
w Ameryce“ graną na Pohulance kiedy arty* 
stka była jeszcze w zespole Reduty. 

Nową strunę jej talentu odkrył dyr. A. 
Zetwerowicz, powierzając w najbliższej prem 
jerze (we czwartek 24. 10.) rolę afektowanej 
z humorem przez autora potraktowanej prze | 
zabawnej „Maman do wzięcia”. 

Na tle świetnie zgranego zespoł ma ar- 
tystka pełne pole do popisu. 

klubie Literatów 

wybrał wioski swei wrócił zły i 

  

dzieje twórczości polskiej i 
nictwa w dziejach ludzkości. 

szym wykazał się niemniej 
o PO nen Rzeczowe, treściwe 
ujęcie tak rozłegłego tematu obejmującego okazji grzmocił czem tylko móg: 

okres twórczości polskiej od czasów Kocha- 

nowskiego, aż do doby obecnej, najmłod- całą rodzina udąła się na jarmark, stało 
sze 

Roe) formie i tak pięknym jężykiem, że 

oczarowało i rozentuzjazmowało wszystkich wypili, śpiewali po drodze, a kiedy nastrój ; 

ysł i został się tylko niesmak „i ból gło- zebranych. й 
Słowa Morstina nacechowane 

ich proroctwa, dowodzi najlepiej, że idąc 
śladem tych wielkich mistrzów, 
późniejszych piewców z młodej 
wreszcie i 

słannictwie Polski w dziejach jedności lu- 
dów. Morstin wierzy Święcie, że tak jak 
przez wieki, Połska stała zawsze na straży 
kultury zachodniej, przed zalewem barba- 
rzyństwa walcząc nietylko mieczem w jej 
obronie, ale humanitarnie i liberalmie rozsze- 
rzając oświatę i cywilizację w krajach są- 

ias tak i nadal powinna dąžyč, by na- 
sze wielkie idee stały się własnością ludz 
kości. 

Dziś, gdy hasła Paneuropy jest na do- 
bie, Polska, której wielcy wieszcze pierwsi 
głosili tę ideę, powinna stanąć i iść na czele 
tego szlachetnego ruchu, gdzie ideowem 
posłannictwem Polski jest ludzkość uszla- 
chetnić, uchrześcijanić i doprowadzić do 
szczęścia w duchowem zbrataniu ludów. 

Żałować należy, że pan Morstin zapew- 
ne z powodu ciasnoty ram, obejmujących 
tak obszerny temat pominął milczeniem ideo-. 
wą twórczość takich tytanów jak Słowacki i 
Krasiński, gdyż trudno : przypuszczać, by 
znakomity mówca  niedoceniał znaczenia 
tych naszych genjalnych poetów dla linji, 
jaką szła twórczość poiska. 

Brak miejsca nie pozwala mi na dokład- STĄRY WYGA 1 
niejsze strzeszczenie odczytu znakomitego 
pisarza, zwłaszcza, że nie potrafiłabym @0- 
kładnie zobrazować całego piękna i barw- dzi g 

ści b ii Gi -.CE Si A Ą 5 ności jego stylu i języka, mogę ty z i nić" swoje usilują przelać na początkujących 
co polecić tym, którzy pragnęliby 
szeć, by przyszli do murów bazyljańskich zarabiając 

Z. K. na 77 środę literacką. 

miejskim Lutnia graną będzie „Powódź* Ber- 

gera. Bilety już nabywać można w kasie za- kiewicza 48, dowiedział się, 
dziono strych. 1 a 

— „Widma“ Moniuszki. W piątek 1-g0 šiedozy. Przyszedi wywiadowca. Pochodzils 
patrzał, rozpytał się co i jak i poszedł. | 

mawiań od 1—9 wiecz. 

i sobotę 2-go listopada wystawione będą w 
teatrze miejskim Lutnia „Widma” S. Moniu- Poszedł do knajpki, gdzie zwykli 
szki do słów. A. Mickiewicza, w. wykonaniu złodzieje. Usiadł tedy w k 
solistów Wileńskiego Towarzystwa Opero- szedł jeden, drugi, p 
wego oraz chóru akademickiego i orkiestry myśłi sobie wileński ° i 

wszedł młody chłopiec. Wystarczyło jedne- 

„ao 
symfonicznej. 

— Koncert Janiny Hepnerowej. 
znakomitej pianistki wirtuozki, Janiny 
fier - Hepnerowej, zapowiedziany na niedzie myś! — oto on. = 

lę dnia 27 bm. w sali teatru Lutnia obudził 
żywe zainteresowanie. Świetna artystka grać Chłopiec, a 
będzie najcelniejsze utwory swego repertu- w areszcie + zeznat, 2 5 

Вух‘апшпза, Liszta i iajna-pył z jakimś nieznanym mu mężczyz-=- aru: Bacha, Bethovena, 
kompozytorów współczesnych. Początek © A 

15K1M. godz. 12 w południe punktualnie. Bilety za- 
wczasu nabywać można w kasie teatru 11— 
9 wiecz, 

l 
CO GRAJĄ W KINACH? 

-Hollywood — Władczyni miłości. 
Heljos — Erotikon. 
Lux — Z raju bolszewickiego. 
Światowid — W wirze Paryża. 
Wanda — Skrzydła. 
Eden — Trędowata. 
Piccadilly — Zagłada Rosji, 
Ognisko — Romans księżniczki (Niczy- 

eCi 

Kino miejskie — O świcie. 

WYPADKI i: KRADZIEŻE. 

Dochodzenie w sprawie samobójstwa kierow 
nika Kasy Chorych w Łandwarowie Tape- unikać starych wyjadaczy 

Są wie zarabiać na chleb. (y) ra prowadzone jest w dałszym ciągu. 
pewne dane, że targnął się on na życie z 
powodu zawodu miłosnego. 

Zmarły liczył lat 24. 
— (e) Pobił 

wo, gm. Zaleskiej, 

wo a teściem jego Piotrem Maszaro w trak- 
cie której ten ostatni został uderzony drą- Antoni Cybulski, który dokonał tego pod 

r |twwem alkoholu Stan Bliźniewicza 
pastwiska w bardzo ciężki. 

giem tak silnie, że doznał złamania ręki. 
— (c) Kradną konie. Z 

pobliżu Smorgoń skradziono 2 konie będące 
własnością jednego 
steczka, 

(e) 

no zgryźliwy. Zwys 
idee jej posłan- czajnie jak człowiek, który dużo bied Ei 

‚ ‚ ył, Ta zmiana najgorzej dała się we znaki 
Znakomity pisarz w odczycie wczoraj- synowi, wówczas już siedemnastoletniemu 

znakomitym chłopcu. 

generacji, było wygłoszone w tak zaj- sję nieszczęście. 

wielkim by, 
kultem dla Mickiewicza i Norwida, wiarą W chło: 

jak też i wjeranym Karolem. Kłótnia przekształciła 
! olski, a się w bójkę i kiedy wszyscy znaleźli się 

współczesnych  Skamandrytów, w 'cjemnej sieni ktoś pchnął Adama nożemi 
Morstin jest wiernym wyznawcą idei o po- w bok 

SAY jego Stanisiawa Możajło. 
y 

Karol wziął nóż i schował go do kie! g 
Sam on tłomaczył się, że nóż ten oddał y» 
Możajle. 

znając | 
= O z całej masy zeznań prawdę. 

karżenia w stosunku do Możajły, domaga- 
jąc się natomiast kary śmierci dła młodo- 
ciacego ojcobėjcy. 

punkt widzenia, | n 
uwzględniając okoliczności łagodzące: jak 
rozdrażnienie wywołane 
znęcaniem się ojca i młody wiek skazał 
Karola Barysewicza na 6 lat więzienia 
ciężkięgo. e 

miesięcy, które już odsiedział razem z 

uniewian'onym Możajłą. (y) ° 

pajęczarzem, przył 

WOT WETIORZOWIY O ZPO WISKEEA Sychach | karz 
stawiał pierwsze, 

zniżonych „Rewizor* Gogola, zaś w teatrze polu. 

© aby w głowie wywiadowcy powstała © 

niebaczni na konieczną ostrożność zaczęli 
rozmawiać. > 

to nic, bo ty szczeniuk, ale ja już siedział 
Wezmij winę na siebie, co tobie szkodzi. 

zgodził, wiadomem jest natomiast, że do- | 
zorca podsłuchał tę rozmowę i dał znać po- | 

cji. 
; Kowalski otrzymał w Sądzie 4 lata cięż- 

kiego więzienia, a Mickiewicz (ten począt+ | 
kujący) tylko 3 miesiące i tę 

— (c) Powody samobójstwa Tapera. mu Sąd na pięć lat. 

teścia. We wsi Kucharze. wiany gminy ejszyskiej w czasie wesela 
i wiatu dziśnieńskiego został ciężko uderzony kamieniem w głowę 

powstała bójka pomiędzy EC Orech- Wiadyslaw Blizniewicz. + 

z mieszkańców  mia- cie centralnym zasłabł nagle osadzony tam | 
m) zt, > za - + Н ® Ž. sell e łaźnia. We wsi Ga- na. % stwierdzeniu u nieznajomego obja: 

bryłowszczyzha gminy graużyskiej spłonęła wów 
tażnia wraz z suszącym się tam lnem. Stra- do szpita! 
ty spowodowane pożarem wynoszą 1500 zł. kim czas 

Ojciec traktował go źle i po lada 

W dniu 3 marca rb. t. j. w dniu kiedy 

Zaczęło się zwyczajnie. Kupili wódki,   
stary utartym zwyczajem wziął się do 

a. 3 
'кс.а- rodzina wstawila się za ponie- 

„že ten įzmarl. z 
Aresztowano nazajutrz syną Karola 

joniły się okoliczności obciążające. 
Ktoś zeznał, że w dniu krytycznym 

Wczoraj właśnie Sąd Okręgowy rozpo 
sze miał nielada zadanie 

  

rezultacie prokurator zrzekł się 0s- 

Sąd podzielił do pewnego?stopnia ten 
I“ Vidzenia, uniewinnił Możajłę i 

     systematycznym 

Na poczet tej kary zaliczono mu 7 

  

   

   
    

   

MŁODY SZCZYGIEŁ. 

młodych, niedoświadczonych Ju 

ynie dlatego, że wpadają w r€ 
ych spryciarzy, którzy „doświadcze+ о@ 

lluż    
     

przytem cośniecoś. z : 
był starym, wytrawnym | 
panym kilkakrotnie na 

za to, a J. Mickiewicz 
ieśmiałe kroki na tem 

J. Superfajn (Mic- 
że w nocy Okra- 

Powiadomiono 0 tem urząd 

S$. Kowalski, 

      

  

Pewnego ranka p. 

ijač "5 
tku i siedzi. yz 

piąty. Nie, to nie ten — 
Nick Carter, Wreszcie 

rzutu oka na zakurzone obuwie przyby-- 

  

Dalej sprawa potoczyła się wartko. 
był nim Mickiewicz, znalazł się 

i zeznał, że na strychu p. Super- 

   

5x 
którym miał się spotkać na placu Łu- 

Wywiadowca zaproponował udanie się 
wspólnie na to spotkanie. Po pewnem ocze | 
kiwaniu nadszedł tajemniczy „wspólnik Wy2 2 

prawy lecz zobaczywszy. wywiadowcę, (mu 
siał go znać) począł uciekać. 

  

   

   

    

        

   

   

    

      
   

Wieczorem obaj siedzieli w, kozie, a 

Wpadlim bratku, powiada stary. Tobie 

Niewiadomo czy Mickiewicz byłby się й ы 

  

karę zawiesił 

Przypuszczałnie na przyszłość będzie 
i zacznie uczci- 

4 

— (c) Zajście na weselu. We wsi Pur: 

Sprawcą poranienia był sąsiad rannego 
   # 

Rd 
— (e) Zatruł się denaturatem. W aresz- || 

  

   

   

  

ilstwo nieznanego nazwiska mężczyz- 

zatrucia denaturatem odwieziono go 
a św. Jakóba gdzie chory, w pręde 

marł. 

  

     
    

 



  

— Wypadki za dobę. Za ubiegłą dobę 

zanotowano w Wilnie ogółem 85 wypadków 

2 czego kradzieży było 6, wykroczeń admi- 

nistracyjnych 5 zakłóceń spokoju 19 i in 

drobnych 19. к 

is (W Krewka kobieta. Pod Halami 

Miejskiemi Anna Kostecka, żona kryminali- 

sty odsiadującego obecnie karę więzienia ną 

Łukiszkach, wywołała bójkę z jakimś męż- 

ezyzną, w trakcie której zadała mu kamie- 

niem kilka ciężkich ran w głowę. 

Rannego ze względu na jego stan mu- 

siano ulokować w szpitalu żydowskim. 

— (c) Ujęcie występowicza z Mzłopol- 

ski W znanej melinie złodziejskiej Głeze- 

rowej na Zarzeczu został ujęty znany wła- 

mywacz Wincenty Okała, rodem z Mało- 

Iski, który jest moano poszlakowany O 

dokonane włamania do zakładu fryzjerskiego 

Śnitkina przy ul. Niemieckiej o czem dono- 

siliśmy wczoraj. 
— (c) Porażeniu prądem elektrycznym 

uległa _uczenica  seminarjum nauczyciel- 

skiego Zofja Gierszgornówna (Wielka 35% 

Dzięki szybkim zabiegom iekarskim udało 

się ją przywrócić do życia. ||| 

— (c) Zatrucia. Z niewyjaśnionych na- 

razie przyczyn zatruły się esencją octową 

Jutja Gałecka (Jakóba Jasińskiego 3) i Ste- 

fanja Kiełminówna (Ponarska 11). Obie de- 

speratki ulokowano w szpitalach. | 

— (c) Postrzelfił się ze śrutówki. Bole- 

sław Rodziewicz (Wiosenna 22) Śrut wpa- 
kował się mu głęboko w rękę nie powodu- 

jąc jednak poważniejszych komplikacyj. 

— (c) Służąca złodziejką. Chai Trubo- 
szyst (Ostrobramska 20) służąca Natalja 

Masowiczówna skradła różną bieliznę i palto 

pluszowe. 
Sprawczynię kradzieży zatrzymano lecz 

rzeczy nieodnaleziono. 
— (c) Systematyczna kradzież. Jerzy 

Samborski (Jagiellońska 7) powiadomił poli- 
cję o systematycznej kradzieży przewodni- 

"ków elektrycznych i przełączników przez 
niewiadamych sprawców. 

(c) Miła sublokatorka. Emitji Giece- 
wicz (Lwowska 54) sublokatorka, nazwis' 
kiem Sachocka skradła płaszcz. Taksamo 
lutji Jakajtis (Kalwaryjska 62) zamieszkują- 
ca u niej niejaka Maciejewska „pożyczyła 
bez jej wiedzy 50 zł. 

  

Na srebrnym ekranie 

„O ŚWICIE* W KINIE MIEJSKIEM. 

  

Nasze kino Miejskie, przyznać to trzeba, 

ma dosyć trudne warunki pracy. 3 

Podatki płaci wprawdzie mniejsze od ki- 

1ematografów prywatnych ale zato i ceny 

od nich niższe. Ma więc konkurencję na 
t lu. U 
Ale daleko większą konkurencję ma w 

repertuarze. ' 
Kino Miejskie jest imprezą kulturalno - 

ošwiatową naszego -Magistratu, jest kinema- 

tografem popularnym, przeznaczonym dla 

młodzieży (w pierwszym rzędzie), dalej dla 

licznych rzesz mieszkańców Wilna, dla któ 
rych bilety do kin prywatnych luxus stano- 
wi 
Vlada to na nasże kino Miejskie kłopo- 

ty repertuarowe. й ; 
Každy wyšwietlany w nim obraz musi 

być takim, aby go można było pokazywać 
młodzieży 

I właśnie z tem jest największy ambaras. 
Т. zw. obrazów „niewinnych” światowa 

produkcja filmowa. wypuszcza obecnie nie - 

wiele. ; 
Większość natomiast nowych filmów | 

ma podłoże erotyczne, no, a zgodźmy się, 
tego rodzaju filmy niepedagogicznie jest po- 
kazywać młodzieży. Ig 

ino prywatne kłopotów z jakością fil- 
mów pod Nam moralnym, niema. Zda- 
rzy się jakiś film nieco drastyczniejszy, Wy- 
pisuje się w ogłoszeniach: „dla młodzieży 
nie dozwolone", i efekt jest ten, że publicz- 
ność dorosła wali „drzwiami i oknami", 

Na takie metody kino Miejskie pozwolić 
sobie nie może, bo to byłoby sprzeczne z 
jego zadaniami. ‘ 

W jakiż więc sposób radzi sobi Miejski 
kinematograf kult. - oświatowy z repertu- 
arem? 

Oto wypełnia go w bardzo znacznym sto- 
- pniu komedjami amerykańskiemi, znanemi z 

ich niefrasobliwości i przyzwoitości. 
Pozatem zdobywa się od czasu do czasu 

na jatkiś film poważniejszy, znaczniejszym 
i niezawsze  kalkulującym się, wydatkiem 
finansowym. : 

GSTEN SMOLL. 

W pogoni za wiómem 
Jubiler rzucał przekleństwa i pot: 

worne wymyślania. Dan w, milczeniu 
czekał ma koniec tych krzyków i pow- 
tórzył: 

— jeszcze jeden błysk światła, 
Tanci, a zostaniesz ślepy na icałe ży” 
cie. Jest to kombinacja tlenu, magne- 
zji i elektryczności, która posiada ta- 
ką siłę, że nerwy wzrokowe przepala* 
ją się, jak cienki drut.'A teraz, kiedy 
już jesteś uprzedzony, możemy pomó- 
wić otwarcie. Gdzie jest Lazard? 

— w Oldgaff. 
— A rozkaz telefonicznych? 

” — Wydany był umyślnie, sir. La” 
zarda tam nie będzie, on boi się pana. 
Jeśli pan tam pójdzie, wpadnie pan w 
ięce naszych chłopców. я 

— Bardzo mi miło. A cóż oni za- 
mierzają (ze mną zrobić? 

— To samo, ico robią ze wszystki- 
mi donosicielami. Spuszcza się ich 
głową w dół do wody i trzyma dopóki 
się mie udławią, a potem odwozi się 
gdzieś w górę rzeki i topi w spokoj- 
nem miejscu. 

— Dziękuję. Ile obiecał wam za- 
płacić Lazard, za wykonanie jego roz* 
kazu? 

— Tysiąc. Nie wierzył, żeby pan 
się odważył pójść na Cort Roy. Mia- 
łem zabić pana i połamać maszyny. 

— A poza tem obiecał wywieść 
was nieznącznie z Amglji? 

— Tak, sir, taka była umowa. 
— Dobrze, mam nadzieję, że je- 

steście zadowoleni :z mile spędzonego 
wieczora. Ale ja będę musiał zatrzy” 
mać was nac hwilkę. Muszę złożyć wi- 
zytę jednemu z waszych przyjaciół. 

Don związał jubiłera mocnym elek- 
trycznym drutem, załamując mu ręce 
w tył i przywiązując jedną nogę do 
mocnej żelaznej ramy okiennej. 

. Gdy skończył tę operację, podsu- 
nął do leżącego więźnia aparat telefo- 
niczny. 

— Jeszcze jedna niewielka prośba, 
przyjacielu, — rzekł. Przy pomocy te- 

Z tej kategorji filmów dawno już dość 

nic ma ekranie Sali Miejskiej nie oglądafiśmy 

Obecnie wyświetlany obraz p.t. „O śwt- 

cie“ nie należy do najnowszych. . 

Wypuszczono go w Świat w niewiele lat 

po wojnie światowej. Świadczy o tem dość 

nieudolna jeszcze technika zdjęć, jakiej w 

nowych filmach mie spotkać. EB 

Treść obrazu dotyczy bohaterskiej śmier- 

ci pielęgniarki brukselskiej, Miss Cavell, któ 

ra podczas okupacji Belgii przez Niemców 

stworzyła organizację ułatwiającą jeńcom 

wojsk Ententy, z zbiegłym z niewoli prze- 

dostanie się do swoich. 
W ten sposób zdołała ona wyratować 

dwustu kilkudziesięciu żołnierzy. 
Film „O świcie” w plastyczny sposób 

przedstawia działalność Miss Cavell, pozatem 

trzeba mu tę sprawiedliwość oddać, nie prze 

jaskrawia brutalności i okrucieństwa Niem- 

ców, którym w S filmach zwykło 

si ypisywać  najokropniejsze rzeczy, 

zdob wywdłałia odpowiednio wrogiego 

względem nich nastroju. SĘ: 

Celowały pod tym względem wytwómie 

francuskie. i 

Poza slabą, jak juž zauwažytem, techni- 

czną stroną filmu z kina Miejskiego, treść 

jest dość zajmująca, a bohaterka obrazu, 

której rolę gra mało znana artystka Sybilla 

Thorndike, sympatje publiczności, zaraz od 
pierwszej chwili, zyskuje. Omega. 

„EROTIKON* W HELJOSIE. 

Szukałem w słowniku języka polskiego 

wyrazu, któryby jeden, goły bez żadnego do- 

datku, najtrafniej określał wartość filmu po- 
kazywanego obecnie w „Heljosie*. 

Zadanie niełatwe, nawet może zgoła tru- 
dne, ale, zdaje mi się, szczęśliwie mu spro- 

stałem. | 
Wyraz taki znalazłem. Brzmi on: ohy- 

da. 
Nie może mi się w głowie pomieścić, 

w jaki sposób znaleźć się mogla na świecie 

wytwórnia filmowa, która wpadła na pomysł 
filmowania rzeczy tak wstrętnych, tak ohyd- 
nych i abominację budzących, jak te, które 
w swej treści posiada właśnie „Erotikon”. 

Rozumiem, że dla pewnej kategorji pu- 

bliczności, trzeba w filmie dawać nieco dra- 

styczności, nieco zaryzykuję powiedzieć его- 
tyki, ale, żeby całość obrazu ktoś wypełniał 

tylko i wyłącznie i z takim, na dodatek rea- 
fizmem, rozpustą i wyuzdaniem, żeby ktoś 
dawał w nim tylko i tylko to co w człowie- 
ku jest zwierzęce, tego zrozumieć nie mogę. 

Pisze się w „Erotikonie': „film osnuty 
na tle prawdziwego zdarzenia”. 

Nieprawda, takiego zdarzenia nie było, 
bo niema na Świecie kobiety, któraby raz 
sponiewierana przez mężczyznę, zhańbiona 
przezeń i splugawiona, zapomniawszy już 0 
raz o nim, porzucona przez niego i znałazł- 
szy po swych przejściach ukojenie przy bo- 
iku kochającego i kochanego przez nią męża, 
znowu miała miłością zapłonąć do swego 
krzywdziciela, spotkawszy go przypadkowo 
powtórnie na drodze swego życia. 

Kobieta w tych warunkach potrafi nie- 
nawidzieć — kochać nigdy. 

A jednak bohaterka „Erotikonu” zdoby- 
wa się na te niemożliwe uczucia. 

Takie historje tylko na ekranie można 
widzieć, w życiu ich być mie może. 

„Erotikon* jest filmem wybitnie anor- 
malnym, jest obrazem dia  degeneratów. 
Dziwnie, że przeszedł przez cenzurę, że go 
pozwolono pokazywać ludziom. 

Pokazuje się w obrazie z Heljosu orgje, 
pokazuje się wyuzdania, pokazuje się najin- 
tymniejsze sceny jak na patelni, ze specjał- 
nem jakiemś upodobaniem do tych obrzydii- 
WOŚCI. 

I nikomu na myśl nie przyjdzie, aby 
R: młodzież przed tem widowiskiem. 

ie zdobyto się nawet na figowy listek w 
formie dopisku na reklamach, že „Erotikon“ 
— to obraz tylko dla dorosłych. 

Należy się dziwić Dyrekcji Heljosu, tak 
zawsze dbałej o repertuar swego kina, że 
zdecydowała się urządzać widowiska  dła 
prostytutek. 

Szczerze radzę zdjąć z ekranu tę gan- 
grenę, jaka z nowego programu w Heljosie 
zieje. 

Jeśli o treści „Erotikonu" spokojnie, bez 
oburzenia pisać nie mogę, o tyle o jego 
szacie technicznej wyrazić się muszę jaknaj. 
pochlebniej. 

T echnika zdjęć doskonała, a efekty re- 
żyserskie, nie wyłączając obrzydliwej kropli 
krwi na prześcieradle wspaniałe, Omega. 

Akiu 
NPR 

go aparatu, rozmówi się pan zaraz z 
hrabią Lazardem... tylko kilka słów, 
nic więcej. Powiecie mu, że wykona- 
liście rozkaz, że jestem zamordowany, 
a maszyny moje — zniszczone! 

Tanci poruszył się niespokojnie w 
ciasnych pętach i! syknął z nienawiš- 
cią: 

— Bądź przeklęty, jeżeli to zrobię! 
— W takim razie, Tanci, będę mu- 

siał raz jeszcze zaświiecić wam w oczy, 
— szepnął Dan, biorąc da ręki rewol- 
wer. 

Tanci jęczał, krzyczał i łkał, prze- 
klinając wynalazcę. Ale, gdy poczuł 
zimną lufę przy twarzy, zawył rozpacz 
liwie: ‚ 

— Na Boga, proszę nie strzelać! 
Proszę schować ten przedmiot! Pan 
chce mnie zabić! 

Nieszczęsny starzec trząsł się ze 
strachu, jak w febrze. Z przerażenia 
stracił głowę i zaczął wzywać pomo- 
cy policji. 

Dan czekał kiedy atak nerwowy 
minie, wreszcie rzekł spokojnie: 

— Ściany laboratorjum nie wy- 
puszczają najmniejszego dźwięku na 
zewnątrz. Możecie więc krzyczeć ile 
chcecie. Policja wszystko jedno, nic 
nie usłyszy... gdyby tu nawet krzycza- 
ło jeszcze kilkudziesięciu ludzi. Na- 
wet wystrzał armatni nie doleciałby 
do uszu kogoś, stojącego na schodach. 
No, cóż, przyjacielu, czy, będziesz roz- 
mawia. 7 Lazardem? ' 

Czując znów dotknięcie 
lufy, Tanci zapiszczał: 

— Nie strzelać, nie strzelać! Będę 
rozmawiać, ja jemu powiem... powiem 
jemu! 

Głowę wykręcał na bok, unikając 
zimutej luty. 

— Dobrze, — rzekł Dan. — Ale 
pamiętajcie, Tanci przy najmniejszem 
nieposłuszeństwie, najmniejszym zna- 
ku, czy nie odpowiednim tonie, któ- 
rym chcielibyście uprzedzić hrabiego, 
strzelam. Nie zobaczycie już nigdy 
świata Bożego! 

Dan zdjął słuchawkę i! poprosił o 
numer Lazarda. 

— Powiecie mu sami, — rozkazał 

stalowej 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. т 

   

RADJO. 

Środa, 23 października 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu, 12.05—13.10. Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13.10—13.20: Transmisja 
z Warsz. komunikat meteorologiczny. 
1700—17,20: Program dzienny i chwilka 
litewska. 17.20— 17.45: Audycja dla dzieci 
„ll przygoda %iacka lotnika* baśń w wyk. 
Zesp Dram. Rozgł. Wil. 17.45 — 18.10: 
Utwory na flecie wykona prof. Władysław 
Ostrowski. Przy fortepianie Jerzy Kropiw- 
nicki. 18.10—18 20: Nieco poezji (wypowie 
Kaz. Vorbrodt). 18.20 18.45: Pieśni odśpie- 
wa Janina Pławska (sopran). 18.45— 19.05: 
Kącik dla panów wygł. Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. 19.15 — 19.40: „Romantyk pol- 
ski w masce angielskiego marynarza* odczyt 
o książce ©]. Conrada „Ocalenie* wygł. 
Jadwiga Wokulska. 19.40—19.55: Transm. 
z Warsz Radjokronika. 19.55—20,05: Pro- 
gram ną czwartek, sygnał cząsu z Warsz. 
i rozmaitości. 20.05—20.30: „Rzym faszys- 
tów i Rzym papieży* odczyt wygl. Paweł 
Mateusz Puciata. 20.30—24: Transmisja z 
Warszawy. Koncert, pogadanki, komunika- 
ty i muzyka taneczną. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 

Belgja 124,70, 125,01, 124,32, 
Kopenhaga 238,02, 239,52, 238,32 

Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 359,42 — 36032 358,52 
Londyn 43,50, 43,61. 43,39 

Nowy-York +8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 35,12 35,21, 35,03 

Praga 26,41, — 2641, 26,35, 
Szwajcarjaż | 17271, 17321, 172.35, 

Bukareszt? 5,3125 5,3137 83113 

Stokholm 239,69, 240,29 239,09 

Wiedeń 1125,34 125,65, 125,03 

Węgry 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,71, 46,82, 46,60, 
Marka niemiecka 213,20, 

Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 119.00  Prem- 
jowa dolarowa 64.75 5 proc. konwersyjna 
50,25. 6 proc.dolarowa 80 -. 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rola., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 nroc, 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,—, 
8 oroc. warszawskie 67,75.5 proc. warszaw- 
skie 51. — 8 proc. Łodzi 58, . 5 proc. 
Siedlec 47,—, 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94, Stabilizacyjna 88,50. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 
Bank Polski 167,50 167,75 Powszechn; 

Kredyt —. Związek Spółek Załobkowych 
—, * Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier —. _. Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 19.— Norblin 95. Ostrowiec —. 
Starachowice 22— Zieleniewski 82,— 

80 Haberbusch 225—,Węgiel 67.50 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski —. Spiess 130 
Lilpop 28.50 Zachodni 71.25 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 Hand- 
owy 119,—. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 22 października 1929 r. 

Czeki i wpłaty. 

Berlin 213,13 
Londyn 43,46 

  

Złoto 
Ruble _ 46.27 i pół 

4i pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 
100 Zi.—507. 

Akcje. 
Wileński Bank Ziemski ZŁ 125—168. 

jubilerowi, — że Vaknon Dan jest za- 
bity żeście siz ukryli na kilka dni w 
nowej kryjówce, dopóki się wszystka 
nie uspokoi. Powiecie, że podkradliś- 
c'e się do mnie z tyłu, zabilišdie mo- 
żem w plecy. Oberwaliście wszystkie 
druty ze šcian i ztamališcie maszyny. 
Ja będę miał drugą słuchawkę. 

W tej chwili rozległo się w telefo- 
nie pytanie i Dan poprosił hrabiego do 
telefonu. Za chwilę rozległ się głos 
Lazarda. 

Dan oddał słuchawkę  Tanciemu, 
zatrzymując przy uchu drugą, by móc 
w frazie nieodpowiedniego zwrotu w 
rozmowie przerwać ją. 

— Kto mówi? — powtórzył po raz 
drugi Lazard. | 

— To ja, wodzu, — zapiszczał 
drżący głos Tanci'ego. — Telefonuję, 
żeby zdać sprawę z wojej roboty. 
Wszystko w porządku. Zrobiłem wszy- 
stko, co pan kazał. 

— Dureń! — krzyknął rozdrażnio- 
ny Lazard, ale w głosie jego dźwięcza- 
ła radość. — Kto ci kazał dzwonić? 

Nie mogłeś poczekać aż się zoba” 
czymy? 

„— Ja myślałem sir, że lepiej bę- 
dzie, jeśli się pan wcześniej dowie, że 
wszystko w porządku. Schowam się i 
przeczekam w spokojnem miejscu, aż 
wszystko ucichnie! 

— Widzialeš mr. Danta? — La- 
zard mówił ostrożnie, bojąc się, by 
ich nie podsłuchiwano. 

— Tak, widziałem go. Najpierw 
odbypło się wszystko tak jak pan mó- 
wił. Żądał żebym mu opowiedział 
MoezpnoY "DEM 09 'OyJSAZSM 
dał się złapać. Powiedział, że postąpi- 
łem rozsądnie, przechodząc na jego 
stronę. Pchnąłem go: z tyłu, jak pan 
radził... 

— Czy jesteś pewien? — w gło- 
sie Lazarda brzmiało podejrzenie. — 
Może on tylko udaje? Czy nie oszuka 
nas znowu? 

— Proszę się o to niepokoić. Jest 
ziimny, jak ryba na lodzie, — uspaka- 
jał znacząco Tanci. 

— A reszta.., czy wszystka zrobi* 
łeś? 

| Rino Miejskie 
| SALA KIRISKA 

| ul. Ostrobrzmska 5, 
` 

Gd uuia 10 Go 23 paźczieruika 1929 T. włącznie bądzie wyświetlany film: — 

„O ŚWICIE” | 
(MIS5 CAVELL). Niezapomniana tragedja sądu wojennego bezlitosnych kapłanów wojny, 
rozegrała się o śwcie 12 października 1915 r. w St. Gilles. Aktów 10. W roli głównej: SYBILLA 
THORNDIKE. oraz wojska niemieckie, jeńcy belgijscy; 

która 

lotnicy angielscy, personel szpitala w 
Birkensdaele, sąd wojenny niemiecki, etc. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „DZIŚ TAŃCZY MARJETTA*. 
  

KINO-TEATR Dziś ost-t'i 

-„HBLIOS“ 
erotyczny! 

anei Przebój „ EEROTWIGON an. 
rasowy amant, 

Pikantne porywające moment! Wspaniała wystawa! Sensacyjno-erotyczna treść. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
Nad program: „Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu”. 

  

fascynujący dramąt z sensacyjnemi przygo”. 
rolach zł. piękna i młodziutka ITA RINA i 

ulubieniec kobtet OLAF  FJORD. 

Dziś przemieral Zespół koryfejów ekranu GRETA GARBO, JOHN GILBERT, LEWIS STONE i DAUGLAS 
KINO-TEATR FAIRBANKS igr. w przebojowym obrazie pełnym zmysłów i namiętności, który zachwyci i oczaruje całe Wilno 

„HOLLYWOOD" s; W ład czym i miżosśsci<ć 
Mickiewiczą 22, |Dramat nowoczesnej kobiety prawdziwej córy XX wieku, która bez zastrzeżeń i zbyt pochopnie szłą n3 

spotkanie współczesnego życia. Specjalną ilustrację muzyczną wykona ORKIESTRA KONCERTOWA: 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25 

  

  

KAWĄ „GLAN 

ciała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyska 
środek, to pić 

smączną, zdrową, 

Udziela się informacyj i przyjmuje si 

Wilno, ul. 3-g0 Maja Nr. 9. m. 10. 

ОМА 

Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energię, jędrność 
č apetyt — jedyny 

KAWĘ „„GLARGWYĄ:* 
zupełnie nieszkodliwą na serce, 

jak również zalecaną w racjonalnem odżywianiu dzieci. 

Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorem 
w majątku Żuki ziemi Wileńskiej 

ę zamówienia 
— A. Kiister. 

Cena: 15 zł. kig; "/2 kig. 8 zł. 
Wysyła się za zaliczką pocztową. 
  

UWAGA! 
Do Śmakogzów „any! 
Naskutek licznych żądań naszych Sz. 
Klijentów z dniem dzisiejszym .wpro: 
waądzamy nieprześcignioną w smaku 

i aromacie znaną od szeregu lat 

kawę Platona 
Z WARSZAWY. 

— Co drugi dzień świeże transporty — 
Kawa będzie izolowaną od *innych 
artykułów w najnowszych hermetycz 

nych aparatach” 

Warszawska Spółka Mle zarska 
UL. ZAMKOWA 3. 

DTS (REB,         
Aaaa a 1 

g DEKARZE 5) s.zEsnowiez 
CZANG URK EEE END | лОГ., weneryczne 

syfilis, narządów 
DOKTOR Aaa, i „24 

A.Blumowicz Elektroterapia : 

Choroby weneryczne, (diate'mja). 

da Og BJ 1307. | „Nobieta-Lekarz 
dr. Leldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
ad 12-21 Od 4—6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 777. 

ilno, 

ul. Wielka 21. 
(1uiet. 921). 
  

DOKTOR 

BSA eo 
i od 5—6. Choroby b. GIŃSBERE 
skórne, leczenie wło- choroby weneryczne 
sów, operacje kosme- syfilis i skórne. ul. 
tyczne i kosmetyka WILEŃSKA 3, te- 
lekarska. Wilno, Wi: leton 567. Przyjmuje 
leńska 33 m. 1, —od 8do 1 iod5do 8 

— Wszystko skończone. Połama- 
łem dynamo maszyny i porwałem dru- 
ty. Gdyby Dan żył, samby nie potra- 
fił znaleźć cokolwiek w tym chaosie, 
który tu zrobiłem. Żaden uczony pro- 
fesor nie odbuduje tego, co była... Ca- 
łe laboratorjum wygląda, jak sklep z 
połamanem żelaztwem. 

— Zobaczę się z tobą za tydzień. 
Czy masz z czego żyć do tego czasu? 

— Tak panie. 
Lazard powiesił słuchawkę i Tan- 

ci westchnął, zlany potem. 
— (o pan teraz ze mną zrobi, — 

jęknął rozpaczliwie. 
— Muszę wyjść na niedługi spa- 

cer, — zażartował Dan. — Jeżeli po- 
zwolicie, zostawię wias w samotności 
na godzinę, lub dwie. 

Przed dziesięć minut Tanci słyszał 
miewyraźne szmery i stuki w kącie la- 
boratorjum, 'ale nie mógł zrozumieć, co 
się działo. i 

Potem trzasnął zamek i stuknęły 
drzwi. Tanci został sam w ciemności. 

Rozdział XIV. Kradzież w poselstwie. 

Dan zbiegł po schodach, uktonit 
się szwajcarowi, zrobił wwagę, że noc 
jest bardzo przyjemna i ciepła i wy” 
szedł na Kinsvy. Przed nim przesunął 
się wolniutko samochód z patrolem 
policji. W cieniu ścian i na rogach ulic 
chwiały się niewyraźne postacie, prze- 
branych detektywów. 

Bez pośpiechu doszedł do Picadilli. 
Myśli jego pracowały z natężeniem. 
„Sytuacja jest taka, —— myślał, — że 
konieczną jest szybko i stanowcza de- 
cyzja“. Ułożył sobie plan częściowo, 
ale reszta jego ginęła we mgle... Idąc 
wyjął nieduże pudełeczko z kieszeni i 
obejrzał uważnie jego zawartość. W 
wacie leżała malutka flaszka. Była to 
jedna z tych, które przyniósł Willard 
Layle. Uśmiech ukazał się na ustach 
Dana. Ubawiła go myśl, że teraz ten 
sam gaz, przeznaczony dla niego, przy 
da się w walce z Lazardem i starannie 
schował swój skarb do kieszeni kurtki 
posłańca. 

O dziesiątej wieczorem na Saint 

Е masa 
ukozerkadmiełowska 
sraz Gabinet Kosme- 
= ROW zmai- 

szcz! piegi, w › 
›эріеі‚' brodawki, AE 
zajki, wypadanie wło” 

sów. Mickiewicza 46. 

Doświadczona 
nauczycielka  poszu- 
kuje posady do ma- 
jątku. Posiada długo 
letnią praktykę, oraz 
poważne referencje. 
Zamkowa 10. Soda- 
licja św. Piotra Kla- 
wera nauczycielce 
od g. 4 6 p. p. —Z 

Poszukuję pracy 
dozorcy domu, lub na 
wyjazd pisarza pro- 
wentowego, ekonomą 
czy gajowego. Jestem 
uchodcem z Rosji, 
Posiadam wykształce- 
nie sześć klas gim- 
nazjum, kursy i odpo- 
wiedne referencie. 
W . obecnej chwili 
znejduje się wraz z 
rodziną w bardzo 
krytycznych materjal- 
nych warunkach, bez 
srodków do życia. 
UL. EE 12 
m. 4, ilno. Ignac. 
Mienicki. 8 a 

— 

   
Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo-/astawowe 

LOKBARD 
Zawiad-mia, že w d. 7 i 8 listopada 
r. b. o godz. 5 po południu odbędzie 

się licytacja w lokal: Lombardu 
Biskupia 12 (Plac Katedralny) zasta- 
wów we włąściwym czasie niepro- 
longowanych od N 11221 do N 52134 

włącznie 

———— 

ARCELACJA F 
5 6060 dola- 

rėw, potrzebuję na 
1 rok Oprocento 
wanie dobre, I hi= 
poteka. Powierzę 
równocześnie par- 

  

Kolnierz 
SKUNKSOWY  oka- 
zyjnie do sprzedania. 
Młynowa 21 m. 6. 
Oglądać od 2 po BE 

JE 

    

(paz 

WAVAWAW 
B KT 

Gabinet AWWAWAK 
asi onakiEi Kosme- 

y czniczej. i 
Wilno, ‚ Kupiędom 

Mickiewicza 31 m. 4,w Wilnie, wpobliżu 
Urod kobiecą kon- centrum miasta, w 

R serwuje, dosko- cenie 8.000 dolarów. 
nali, odświeża, usuwa Szczegółowe oferty 

ki skazy i braki,do Biura Reklamo- 
uczne opalenie ce- wego S. Grabowskie- 

ry. Wypadanie wło-go, Garbarska 1. Dia 
sów i łupież.  Naj-Ś. M. -1 
nowsze zdobycze ko- — — 
smetyki racjonalnej. £IAŁKA o ob 
Codziennie od g. 10—8 szarze przeszło 

W Z. P. 43.| 30 ha, odległa od 
St ko КЫ 

Urodę Lisa PA orna, las, 
15 

doskonali, odświeża. Okaz 
usuwa braki i skazy. pad, m H-| & 
K a I A tą“ Mickiewicza T 

Gabinet _ Kosmetyki > 
Leczniczej „CEDIB* 
J. SZA CA |; 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g 10—7. = 

    

  

| Prawdziwa 
OKAZJA. Majątek 
ziemski około 130 
ha, przy kolei, bu- 

  

je 8-72, 

      

Pk o ma" 
я tku o ne 

I. I, Bławat gibie. Wiadomośc: 
om ki.-K. „Za- Wileński chęta*  Mckiewi- 

Wilno 31 | сла 15 tei. 9-05 

й м Dzierżaw. 
Wileńska większego ci 

POLECA pod Wilnem od kwiet- 
Towary białe |nia pos'ukuję, Oferty 
bieliźniane, do adm. „Słowa* sub. 
Flenele, ееа Baje D złerżawy 

i B majątków  ziem- 
archany skich da „poważ- 

% nych reflektantó Bardzo fani0 || |, poszukujemy " Niżej cen fabrycz- || Wileńskie Biuro 
nych: Komisowo - Handl. 

proszę się przeko- || Mickiewicza 21, 
nać. tel. 152. Sł 

Wybūr dužy. |——Rapiialy —, 
na Oprocentowa- 

ALL, © JESZ na barózo solidne 
и zabezpieczenie 
į śmietanka Wileńskie Biuro 

Komisowo - Han L 
skondensowane w| Mickiewicza 21, 
puszkach,  nadszedt | tel. 152. —I 
swieży transport do 
sklepu A. Januszewi- SKEE @ ИЕВ Н NEA cza, ul.Zamkowa 20-a, ZGUBY 

© ROSA MA ORNE 
0ehr—Z 

RT 
‚ Index 

e 
BAWAAWE Ż conn "ra 

imię  Bokszań- 

BAGWAGE 

  

skiego Mikołaja, stu- 
denta wydziału me- 
dycznego, r. 1928|29 
za Nr 2307, uniewaž- 

: p 5 5 A D Y 8 dynki, dom miesz- pożyczki szybko ia nia się. -0 
EE a UE" Kal kręgi raj dogodnie z ma- kradziono książkę 

P а! ы łemi kosztami za- wojskową, rocz- 
oszuku JQ |larów. przy go- || łatwiamy poważnie nik 1901, wyd 

nauczycielki muzyki|  tŚwce 4.000 || Wileńskie Biuro | przez P. K. U. Wilno 
na wyjazd do ma-| Dz! Kr Zachęta” | | Komisówo - Handl. |na imię jzaaka Bern- 
jątku. Informacje: Wił- 2 e Mickiewicza 21, |sztejna, unieważnia 
komierska 3—24, -# ! 7°> tel. 152. —L się. —° 
  

James street bywa zazwyczaj pusto i 
ciemnawo. Stare, pełne powagi domy 
wiktorjańskie zwiisały ciężko nad ulir 
cą, ogarniając ją mrokiem i przytłacza- 
jąc ponurym spokojem. Spóźnionemu 
przechodnoiwi wydają się one dziwnie 
rusowe i niedostępne. 

Ale w oczach Dana posiadały one 
wielkiie zalety, których pozbawione 
były inne budowle londyńskie. Drzwi 
i okna domów wiktorjańskich nie by- 
ły równie dobrze, jak inne chronione 
przed złodziejami. 

MW domu, przed którym zatrzymał 
się Dan było ciemno. Tylka na dru- 
giem piętrze, poprzez głuche, szczelnie 
zasłaniające okno jportjery, przemyka- 
ły się słabe smugi światła. 

Dan wyjął z kieszeni cienki nóż i 
ostrożnie wsunął ostrze pod ramę оК- 
na. Skrzypnęło cicho. Dan, nadsłuchu- 
jąc uważnie, otworzył okna. 

Wewinatrzn było ciemno i cicho. 
Po ścianach zaczął się ślizgać promień 
latarki kieszonkowej Dana, Był to 
składizk, pełen pustych koszów i nie- 
potrzebnych w gospodarstwie rzeczy. 
Dan wlazł przez okno i zamknął je za 
sobą. ‚ 

Widocznie znajdował się w nie- 
zamieszkałej części domu. Służba inie- 
szkała w przeciwległym końcu domu. 
Zlekka otworzył drzwi do korytarza. 
Dan wyjął klucz z zamka i włożył go 
z wewinętrznej strony drzwi: przygoto- 
wując sobie w ten sposób łatwiejszy 
odwrót. Gdyby wykryto jego obecność 
i służba zaczęła go gonić, zdążyłby 
dopaść do skladzika, zamknąć drzwi 
i wyskoczyć przez okno... 

Ostrożnie wszedł na korytarz i po- 
omacku szedł naprzód. Korytarzem 
dotarł do galerji, otaczającej szeroką i 
wysoką sień. Z dołw dolatywały od- 
głosy rozmowy — zapewne z pokoi 
służby. Naprzeciw na poziomie galerji 
otworzyły | się i zatrzasnęły jakieś 
drzwi. 

Dan cicho odskoczył w bok i scho- 
włał się za palmami. Po miękkim dy- 
wanie słychać było szybkie kroki. Z 
za szerokich liści palmowych, Dam 
ujrzał ina schodach młodzieńca we fra- 

  

ku, szybko idącego ku górze. Może 
był to gość, a może sekretarz osobis- 
ty hrabiego. 

Dan przeczekał, aż kroki umilkły, 
potem zaczął schodzić na schody. Za- 
nim stanął na pierwszem piętrze, roz- 
legły się kroki powracającego sekre- 
tarza. 

Zapóźno było już wracać. Ukryć 
się też nie mógł. Było jedno wyjście. 

Pamiętając, że ma na sobie ubra” 
nie posłańca, Dan zdjął czapkę i za- 
trzymał się. W tej chwili ukazał się 
przed nim młody sekretarz. 

Zatrzymał się jak wryty i pytają- 
co patrzał na nieznajomego, kłaniają- 
cego mu się z ugrzecznieniem i mną- 
cego w rękach czapkę. 

— Hm! — mruknął zdziwiony. — 
Co tu robicie? 

— Proszę miwyb -aczyć sir, — 0d- 
powiedział z uszanowaniem posłaniec. 
Skierowano mnie tutaj z przedpokoju. 
Mam ważny list do hrabiego Lazarda, 
muszę cddać do rąk własnych. Służą- 
cy kazał mi iść tędy, ale nie wiem, 
czy trafię do gabinetu. 

— Aha, — domyślił się sekretarz. 
— Wpuścił was nocny lokaj, niepraw- 
daż? Wejdźcie do pierwszych drzwi 
na prawo. Pan hrąbia jest wolny, 
przed chwilą tam właśnie byłem. 

Sekretarz wskazał ręką drzwi i 
śpiesznie zbiegł ze schadów. Widocz- 
nie śpieszył bardzo i miał ważne spra- 
wy do załatwienia tego wieczoru. 

Dan westchnął z ulgą. Czerwona 
kurtka ze złotemi szamerowaniami by- 
ł doskonałym paszportem i po raz 
drugi ratowała go w sytuacji, która 
wydawała się bez wyjścia. 

Przygotował tlaszeczkę z gazem i 
na palcach podszedł do drzwi. Zaj- 
rzał przed dziurkę od klucza. Z drżą”: 
cem od wzruszenia sercem dziękował 
Bogu za pomóc. Przez dziurkę do- 
strzeg część tylko pokoju, ale właśnie: 
o tę część mu chodziło. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 
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