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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ud, Szepty: 
BIENIAKONIE -— Bulet kolejowy, 
ERASŁAW — A-wa „Let“, 
B 
DUKSZTY — Buziet kolejewy 

KIB — uł. Zamkowa, W. Włetizimierow, GLEBO! 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruek”. 
MGRODZIEJ — Dworzec kolejowy -— K. Smarzyński, 
FWEENIEC — Skiep zm S. Ewierzykski, 
BLECK — Sklep . 
LIDA — ul, Suwalska 13, 5, Mateeki, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na srronie 2-eį ( i ra 
reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. milirzetr 50 gr. 

skiego — A Łaazuk, 

ABROWICA (Poiesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiegiu: 

BEOŁODECZNO — Księgarnia E-wa „Ruch”. 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

PiNSK — 

ST. ŚWIĘ! 

W. 

i 3-ej 40 gr. 

OSZMIANA — Księgarnia 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia lažwikskiego, 
kiosk St. Michalskiego. 

Ksi ia T-wa „Ruch“, 
pėldz. Naucz. 8] 

Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

(CIANY — ui. Ryn ° 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewoks 

/ZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

ek 9, N. Tarasiejski, 

(BTATEOSEPTEEKE TNA 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oras 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
żalsieca. Tedniay. druku Ši BE przez R Sabkacię zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Wilno žyje uroczysłościami — Wilno gospodarczo umiera. 
Ee. 

"Po zamknięciu I-szych Północnych 

Targów w Wilnie w r. ub. wszyscy 

byliśmy święcie przekonani, że w ży- 

'ciu Wileńszczyzny zaszedł doniosły, 

pierwszorzędnej wagi, wypadek, że 

odtąd zrozumiane zostaną i należycie 

wyzyskane nasze możliwości rozwojo- 

we i udostępniona będzie droga postę- 

pu i usprawnienia gospodarczego, kro* 

cząc którą w najbliższej przyszłości 

dorównamy w efekcie swych wysił- 
ków innym dzielnicom państwa. 

To przeświadczenie czerpaliśmy ze 

świadomości ogromu pracy włożonej 

w dzieło odbudowy kraju, który przez 

kilka lat był terenem wojny pozycyj- 

nej, później okupacji niemieckiej, póź- 

niej jeszcze najazdów bolszewickich, 

kraju, gdzie nie pozostało kamienia na 

kamieniu, a gdzie tylko zgliszcza 

świadczyły o istnieniu kiedyś życia 
twórczego. I nietylko ogromu pracy, 

ale i jej wyników pozytywnych, po 

mimo rozpaczliwych wprost warun- 

ków istnienia i braku  jakiejkolwiek- 

bądź pomocy. Dlatego właśnie nie oba- 

wialiśmy się porównania ze stanem 

wytwórczości gdzieindziej, jakkolwiek 

ocena pod tym względem tak mieko- 

rzystnie dla nas wypadała. Ważniej- 

szym był bilans własnego dorobku, 

dorobku usprawiedliwiającego  histo- 

ryczną misję Wileńszczyzny. 

Ten kraj przez Boga zapomniany, 

a pilnie strzeżony przez dwuch wro- 

gich sąsiadów, miał odwagę — wie- 
rząc w swe siły — snuć marzenia O 

zajęciu należnego stanowiska w Pań- 

stwie, o współudziale w gruntowaniu 

fpocarstwowego bytu Polski. Wysta* 
wy przy Targach miały być sprawdzia 

nem i demonstracją tych sił. 

Warszawa nie zrozumiała tej inten- 

cji, jak nie zrozumiała możliwości roz- 
wojowych ziemi wileńskiej i korzyści 

państwowych stąd wynikających. Pra” 

sa warszawska, urzędowa i nieurzę- 

dowa, wiadomości o Targach ograni- 

czała do komunikatów o wyjeździe lub 

powrocie z Targów wysokich dygnita- 

rzy. Były też wzmianki, kto przeciął 

wstęgę, kto wygłosił mowę okoliczno- 

ściową, kogo odznaczono orderem. O 

znaczeniu wystawy, o wyzyskaniu mo- 

žliwošci rozwojowych — nic. Sfery 

gospodarcze nie wykazały większego 

zainteresowania. Ich nie wzruszało co 

może być, ważniejszem było — ca 
jest, a tego znów było zbyt mało by 
zacieśnić węzły łączności gospodar- 
czej. A jak mało — to zademonstro- 
wata Powszechna Wystawa Krajowa 
w Poznaniu: gdy się widziało na ja- 
kimś wykresie, obrazującym produkcję 
lub rozwoj „zeczy potrzebnych, małe 
1 dwie widoczne kółwo iub niedostrze- 
g punkcik — śmiało można było- 

Y się zakładać, że znak ten dotyczy 
ziemi wileńskiej. Odwrotnie monstrual- 
nie duże figury kojarzyły się z nazwą 
Wilna, gdy chodziło 0 rzeczy ujenme, 

złe, niepożądane. 

To też gdy po zamknięciu Targów 
wileńskich uprzątnięto pawilony, Wil 
no, porzucając nieziszczone marzenia, 

powróciło do' szarego, codziennego 
Życia: bankrutstw, protestów weksli, 
Sekwestratorów, kasy chorych, zrywa- 
nią bruków, protokułów sanitarnych, 
malowania domów i wywieszania flag 
W dnie uroczystości. { 

Dlaczego wspominam tu 0 Lszych 
Targach Północnych w Wilnie? Bo w 
tej imprezie tkwi dużo romantyzmu. 
Wilno chciało zademonstrować swój 
dorobek, jako świadectwo uprawniają” 
ce do domagania się, by Państwo za- 
E Się jego losem, by zapewniło mu 

5 arunki rozwoju, których brak, by 
Przynajmniej dało możność odzyska* 
Nią tego znaczenia, jakie posiadało 
Przed wojną. Nic z tego. Zapomniano 
O nas przy wsiadaniu do pośpieszne- 
80 rociągu Wilno— Warszawa — i od- 
tąd już nie wspominano. 

A jakże przedstawia się to życie, 
No którego Wilno powróciło? 

0, bije žywem tetnem, ježeli cho- 
dzi o Protesty weksli, sekwestry, licy- 

tacje. W lipcu 1928 r. na terenie wo” 

jewództwa wileńskiego suma zaprote- 

stowanych wieksli wynosiła 1272 tys. 

złotych, w październiku 1865, listo- 

padzie — 2449, grudniu — 2416, w 

styczniu 1929 roku — 2483, marcu — 

2793, maju — 2683, w lipcu — 2119 

tysięcy zł. Pod względem ilości zapro” 

testowanych weksli Wilno zajmuje 

przeważnie trzecie miejsce wśród in- 

nych miast, ustępując tylko Warsza- 

wie i Łodzi. Wilno — miasto bankru- 
tującego handłu i zamierającego prze- 

mysłu. 

Natomiast mie uchwycić uchem te- 

go tętna w samym organizmie gospo- 
darczym, organizmie pogrążonym w 

stagnacji, bezwładnym. Izba przemy* 

słowo handlowa? Tragikemiczna far- 

sa pod tytułem: „Szukamy dyrektora". 

Czyż mógłby być tak mierny wynik 

działalności, za tak drogie pieniądze 

zmontowanego, samorządu gospodar- 

czego, gdyby handeł i przemysł na tym 

terenie miał widoki rozwoju. Dziś Izba 

przemysłowo-handlowa jest nieudol- 

nym sztabem bez armji, a ściślej mó- 

wiąc, z garstką bez butów chodzących 
żołnierzy — kupców i przemysłow- 

ców. Szczęściem nie mamy jeszcze Ilz- 
by rolniczej. 

Wilno przestaje być terenem zain- 

teresowania przemysłu. Przemysł stąd 

odwrotnie ucieka (konserwy — do 

Gdańska). Przemysł olejarski jest sta- 

le bity zakazami wywozowemi, traci 

(kontrahentów zagranicznych. Gorzel- 

nictwo zetatyzowane, uzależnione od 

kontyngentów ma zamkniętą drogę do 

rozrostu; z 112 gorzelni przed wojną, 

czynnych jest 'w Wileńszczyźnie tyl- 

ko 11. Przemysł garbarski upada, nie 

wytrzymując konkurencji województw 

centralnych po utracie rosyjskich ryn- 

ków zbytu. Co pozostaje? Przemysł 

drzewny. A i ten jest zagrożony wo* 

bec zarysowującej się tendencji skon- 

centrowania tarcia drzewa na zacho- 

dzie. Wysokie taryfy kolejowe zamy- 

kają koło stagnacji. 

Ucieka również kapitał. Dziś w in- 

westycje angażuje się tylko Samorząd 

terytorjalny. Kto w ten lub inny spo- 

sób, szczęśliwym a rzadkim zbiegiem 

okoliczności, zdobył lub zachował pie- 

niądze, umieszcza je w budowę  do- 

mów, nie w Wilnie bynajmniej a w 

Warszawie. Maluczko, a zostaniemy 

tylko ze swoją biedą i autobusami. 

Dalej — rolnictwo. Warunki atmos- 

feryczne uwzięły sie“ nan. Od pięciu 

lat stale nieurodzaj, uwieńczony w го- 

ku ubiegłym nienotowanym dotąd nie- 

doborem poszczególnych ziemiopło- 

dów i paszy, stanowiącym w przeli- 

czeniu na pieniądz — 120 zł. straty na 

głowę. ludności. W pamięci u wszyst- 

kich skutki tego klęskowego roku. Gdy 

by nie interwencja w postaci dożywia- 

nia ludności i dostarczania ziarna siew 

nego, co nastąpiło na skutek usilnych 

zabiegów władz miejscowych, conaj- 

  

ECHA SFOLTCY 

Seim i Senat zwołane na sesję zwyczajną 
na dzień 31 b. m. 

WARSZAWA, 24 X. PAT. W dniu 24 października rb. o godz. 15 

Szef biura prawnego Prezydjum Rady Ministrów dr. Piętak doręczył p. 

raarszałkowi Sejmu Daszyńskiemu zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej z dnia 24 października w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwy* 

czajną. Jednocześnie doręczone zostało w kancelarji Senatu zarządzenie 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję zwy- 
czajną. Zarządzenia brzmią: 

„Prezydent Rzeczypospolitej. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną. Na podstawie art. 25 kon- 
stytucji zwałuję Sejm do miasta stołecznego Warszawy na sesję zwyczaj- 

ną od dnia 31 października 1929 roku. Warszawa, 24 października 1929 

roku. Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki. Prezes Rady Minist- 

rów (—) Świtalski”. 
„Prezydent Rzeczypospolitej. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

w Sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną. Na podstawie art. 37 kon- 

stytucji zwołuję Senat do miasta stołecznego Warszawy na sesję zwyczajną 

od dnia 31 października 1929 roku. Warszawa, 24 października 1929 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki. Prezes Rady Ministrów 
(—) Świtalski. 

Na podstawie zarządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o zwoła- 

niu Sejmu na sesję zwyczajną p. marszałek Sejmu Daszyński wyznaczył 

pierwsze posiedzenie Sejmu na czwartek 31 bm. o godz. 16, 

Dookoła tego pytania toczą się niemal 

wszystkie rozmowy w kuluarach Sejmu. 

Nikt jednak nie może wymienić daty zwo- 

łania Izb poselskiej i Senatu, a przywódcy 

opozycji robią miny jakby sprawa ta ich 
piebardzo interesowała "ponieważ wiedzą, 

że wszystko jedno przed 3l-ym paździer- 
пКа lub 3i-go; Sejm powinien być zwo- 

nv. 

° УОЬоіеіпозсс opozycji dla terminu zwo- 

łania Sejmu jest tylko pozorna, w gruncie 
zaś rzeczy zależy jej bardzo na dokładnej 
wiadomcści kiedy dekret o zwołaniu zo- 

stanie «dostarczony Marszałkom :Sejmu i 
Senatu. Aby tedy coś wyjaśnić w sztabie 
opozycyjnyiw postanowiono delegować na 

wywiad marszałka Daszyńskiego na Za- 

mek. 
Według pogłosek marszałek Daszyński 

ma się udać na Zamek w końcu bieżączgo 
lub w początku »rzyszłego tygożnia, acz 

kolwiek dotychczas nazwisko marszałka 
nie jest umieszczone na liście . audjencjonał. 

która zwykle iest sporządzana na kalka dni 
przedtem. Skądinąd pogłosce o zainierzo- 
nej wizycie marszałka Daszyńskiego “za- 

przeczają. W każdym bądź razie w miarę 
zbliżania się decydującego dnia 31-go paź- 

dziernika w Sejmie panuje coraz Zwiększe 

ożywienie, Kluby opozycyjne odbywzją ad 

brania o których ogłaszaue są następńie 

lakoniczne komunikaty a na których roz- 

ważane są plany „likwidacji pomajowego 

systemu rządów* : 3 

Jeżeli dekret O zwołaniu Seimu zo- 

stanie doręczony w dniu 31 go października 
to pierwsze posiedzenie może się odbyć 

najwcześniej w sobotę 2 listopada czyli w 

Dzień Zaduszny, dzień „Dzisdów*. :Na ten 
temat krążą już dowcipy o sejmowych 
„Dziadach“. 

(Przyp. Red. Notatka ta rzecz prosta 

pisana była przed nadejściem, zamieszczo- 
nej wyżej depeszy P.A.T.). 

Wielkie zamówienia handlowe 
W wyniku odwiedzin kupców iran- 

cuskich w Polsce w czasie ostatniej 
wystawy poczynione zostały przez 
nich próbne zamówienia szeregu arty- 
kułów, jako opału bezdymnego, trzo- 
dy chlewnej, kartofli ryb i td. 

Zamówienia te sięgaję sumy 1.500 
tys. zł, Jeszcze w roku bieżącym 

przybędzie do Polski specjalna dele- 

gacja celem zawarcia z naszemi iir- 

mami stałych umów eksportowych na 
wyżej wymienione artykuły. 

Przypuszezenia. 

W żydowskim „Naszym Przeglą- 
dzie* p. Szwalbe rzuca kilka swoich 
ciekawych domysłów na temat, co bę- 
dzie w czasie, kiedy Sejm rozpocznie 
sejmowanie. 

P. Szwalbe przewiduje, że klub B.B, 
będzie robił obstrukcję, aby drogą 
niedopuszczenia 'do uchwalenia przez 
Sejm budżetu w konstytucyjnym 3 i 
pół miesięcznym terminie umożliwić 
rządowi wprowadzenie b dżetu przez 
dekret, 

Dlatego 
Szwalbe: 

W przewitywaniu tych posunięć strąte* 
gicznych, zarówno na pierwszej linji bojo- 
wej (klub B.B.), jak i ną drugiej linji eko- 
pów (rząć), p. Marszałek Sejmu podiąt 
inicjatywę celem usprawnienia regulaminu 
na niekorzyść przeciwnika. 

Przedewszystkiem ma być skrępowana 
swoboda ruchów przewodniczącego komisji 
budżetowej, należącego do obozu rządowe- 
go. Gdyby nie przedłoźył on ną czas spra- 
wozdania komisji pełnemu Sejmowi, p. Mar- 
szałek Sejmu otrzyma prawo wzięcia pod 
obrady preliminarza budżetowego w brzmie- 
niu rządowym i wyznączenia sprawozdawcy 
jeneralnego Oraz feferentów resortowych. 
W ten sposób opozycja sejmowa pragnie 
się zabezpieczyć przed ewentualnym sabo- 
tażem ze strony przewodniczącego komisji. 

Pan Szwalbe przewiduje także 
uchwalenie przez socjalistów i endecję 
wspólnemi siłami wniosku nieufności 
dla rządu. | wyjaśnia, jaki będzie te- 
go wniosku nieufności skutek: 

też — przypuszcza p. 

Rząd podaje się do dymisji, lecz z te- 
go nie wynika bynajmniej, aby po wprowa- 
Gzeniu kilku zmian nieistotnych naprzykład 
w resorcie rolnictwa, czy kolejnictwa, nie 
mógł ponownie sprawować władzy— oczy 
wiście pod innym premjerem. Dla czynni- 
ków dzierżących władzę zmiany tego rodza 
ju nie stanowią sprawy ani prestiżowej, ani 
zasądniczej Byłoby rzeczą naiwną dopatry= 
wanie się tego w powoianiu na stanowisko 
premiera tej, czy innej osobistości, nawet 
„naszeptywanej” przez „umiarkowaną* opo: 
zycję jako „początek wałki parlameatarnej 
© likwidację systemu pomajowego*. 

Premjer Świfalski u Pana Prezy” 
denta. 

WARSZAWA, 24 X. PAT. Dziś o 
godr. 12 Pan Prezydent Rzeczypospo- 
lite przyjął na Zamku prezesa Rady 
Ministrów dr. Kazimierza Świtalskiego. 

Min. Zaleski w stolicy Rumunii 
Przybycie do Bukaresztu 

BUKARESZT, 24 X. PAT. Pan minister Zaleski wraz z towarzyszą- 

cemi mu osobami przybył do Bukaresztu o godzinie 10ej rano, powitany 

na dworcu przez ministra spraw zagranicznych Mironescu, ministra dla 
spraw Siedmiogrodu Nitzesco, posła polskiego Szembeka, posła francuskie - 

go p. Puaux, sekretarza generalnego ministerstwa spraw zagranicznych Ga- 

fenko, personel poselstwa polskiego, wyższych ; urzędników ministerstwa 

spraw zagranicznych, kolonję polską, licznych przedstawicieli Świata poli- 

tycznego i prasy. Z dworca p. minister Załeski odjechał automobilem w 
towarzystwie min stra Mironescu. 

DZIEŃ MIN. ZALESKIEGO. 

BUKARESZT, 24-10. PAT. Min. Zaleski ze świtą złożył wieniec na gro- 
bie Nieznanego Żołnierza. W południe min. Zaleski był przyjęty przez prem- 
jera Maniu, poczem wziął udział w śniadaniu, wydanem na jego cześć w pre- 
zydjum rady ministrów. O godz. 16 min. Zaleski obecny był na wyścigach 
w hippodromie Baneasa. O godz. 17.30 rozpocznie się konterencja min. Za- 
leskiego z min. Mironescu w ministerstwie spraw zagranicznych, poczem w 
ministerstwie spraw zagranicznych odbędzie się obiad po którym nastą 
pi raut. : 

Audjenėja na zamku krėlewskim 

BUKARESZT. 24.X. Pat. Po południu min. Zaleski z małżonką w 
towarzystwie posła Szembeka był przyjęty na audjencji oraz podejmowa- 
ny podwieczorkiem przez króla Michała i księżnę matkę Helenę. Wobec 
przypadających w daiu 26 października urodzin króla Michała państwo 
Zalescy złożyli mu życzenia, przyczem ofiarowali ilustrowane luksusowe 
wydanie bajki Konopnickiej „O krasnoludkach", Król Michał wręczył mir. 
Zaleskiemu swą fotografję. 

„Podpisanie traktatu arbitrażowego 
BUKARESZT, 24 X. PAT. O godz. 6 po południu ministro- 

wie Zaieski i Mironescu podpisali w gmachu ministerstwa spraw 
zagranicznych traktat arbitrażowy polsko-rumuński, który wejdzie 
w życie po obustronnej ratyfikacji. Traktat ten wzorowany jest 
na traktatach, zawartych przez Polskę z innemi państwami oraz 
analogicznych umowach, zalecanych przez Ligę Narodów. v. 
związku z wizytą min. Zaleskiego oraz podpisaniem traktatu na- 
stąpiła obustronna wymiana orderów. 

GŁOSY PRASY RUMUŃSKIEJ. 

BUKARESZT, 24-10. PAT. Wszystkie bez wyjątku dzisiejsze dzienniki poranne 
zamieszczają dłuższe artykuły, witając goszczącego w stolicy rumuńskiej min. Žaleskie- 
go. Oficjalna „La Nation, Roumaine* podkreśla, że witając serdecznie polskiego mini- 
stra spraw zagranicznych, Bukareszt pragnie dać wyraz podziwu i głębokiej przyjaźni 
dla sojuszniczki Polski. Sojusz poisko rumuński — pisma, ma podstawy. 
realne, ponieważ oba państwa stanowią jedyną barjerę, broniącą cywilizacįi E 
przeciwko chąosowi bolszewizmu. Sojusz ten jest najlepszym instrumentem pokoju, 
ustanowionego przez traktaty powojenne. Wizyty Mironescu i Zaleskiego — pisze 
dziennik — sojusz ten pogłębiają, zaś traktat rozjemczp-pojednawczy jest Ogniwem w 
łańcuchu, wiążącym oba państwa,. Wresgcie — zazpacza „Ła Nation Roumene* — 
wagę wizyty potęguje fakt, iż min. Załeski jest naiwvhitni JM aiuistrem spraw 

8 2 Palono, Ouegrywającym w polityce wielką rolę, 

| Przesilenie rządowe we Francji 
Kandydatury na premjera Steega i Paul Boncoura 

PARYŻ, 24 X. PAT. Jak podaje „Le Matin“, Steeg jest ogólnie wy- 
mieniany na stanowisko prezesa rady ministrów. Dziennik zaznacza, że 
Paul Boncour objąłby ster rządu bez względu na stanowisko partji socja- 
listycznej i radykalnej domagałby się jednak usilnie zachowania przez 
Brianda teki spraw zagranicznych. Według „Petit Parisien", Briand będzie 
pierwszym mężem stanu, który zostanie wezwany do pałacu Elizejskiego. 

KONFERENCJE PREZYDENTA DOUMERGUE'A 

PARYŻ, 24-10. PAT. Prezydent Doumergue prowadzi w dalszym ciągu 
rozmowy z wybitnymi politykami. Zakończenie kryzysu jest w dalszym ciągu 
zupełnie nieokreślone. 

DECYDUJĄCA AUDJENCJA U PREZYDENTA. 

PARYŻ, 24-10. PAT. W kongekwencji odbytych dzisiaj nadad z przy- 
wódcami stqonnictwa prezydent Doumergue żawezwał na jutro o godz. 11 
rano do pałacu elizejdkiegą deputowanego Daladier'a świeżo obqanego 
na kongtesie w Rheims przewodniczącego partji radykałów sogjalnych. 

Straszna katastrofa koleiowa w Niemczech 
5 OSÓB ZABITYCH I 13 CIĘŻKO RANNYCH. 

BERLIN, 241-10. PAT. Dzisiaj przed połudriem wydarzyła się straszna kata: 
strofa kolejowa na ligii Monachjum—Norymberga. W odległości. kilku kilometrów od 

Norymbergi pociąg pošpiesyny Hamburg — Monachjum wpadł ma ekspres, kursujący 
między Morachjum в Bezfintem. Obie lokomotywy zderzyły się w pełnym biegu zukosa, 
wbijając się w siebie klinem. Zupełnie zdruzgotane są [oba wozy pocztowe. , Czterech 

urzędyjjków pocztowych poniosło śmłerć ra miejscu, piąty zaś zmarł wkrótce po wy- 
padku. Pozatem 13 osób odniosło tak ciężkie obrażenia, że nadzieja utrzymarth ich przy 
życiu jest bardzio słaba. 20 Iżej rannych .osób przętwiezjono pociągiem sayfifnpnym dp 
Berlina. Przyczyną katastrofy było fałszywe nastawłetie sygriału. 

  

game 

  

mniej 25 proc. pól jarych pozostałoby 

odłogiem, a głód zbierałby obfite żni- 

wo śmierci. Pomoć ta pozwoliła prze= 

trwać klęskę, nie zapobiegnie jednak 

dalszym skutkom, które oddziaływać 

będą przez długi jeszcze okres czasu. 

Rolnictwo wileńskie brnie w długach. 

Nie licząc długów hipotecznych i in- 

nych długoterminowych oraz w ban 

kach prywatnych, zadłużenie rolnictwa 

z tytułu tylko zaległości podatkowych 

i ubezpieczeniowych, jakoteż pożyczek 
zaciągniętych w Państwowym Banku 
Rolnym i Banku Góspodarstwa Krajo- 
wego przekracza 30 miljonów zł. Na- 
wet przy dobrych urodzajach rolnik 
wileński nie z plonów czerpie źródło 
pokrycia świadczeń i zobowiązań, lecz 
z zarobków ubocznych, jeżeli chodzi 
o drobną własność, zaś ze sprzedaży 
gruntów i wyrębu lasów — w odnie- 
sieniu do własności większej. Skąd 
więc stać go na pokrycie narastające- 
go zadłużenia, przy niepomiernie wy- 
sokiem oprocentowaniu a coraz bar- 
dziej zwężających się możliwościach 
ubocznych zarobków, względnie sprze- 
daży ziemi. Kosztem substancji — tyl- 
ko, a więc kosztem sprawności gospo- 
darstwa, co znów prowadzi do zmniej- 
szenia produkcji. Przytem i ceny na 
ziemiopłody tak dalece zatraciły współ 
mierność stosunku da cen wyrobów 
przemysłowych i tak się obniżyły, że 
produkcja rolna stała się przedsiebior- 
stwem wręcz deficytowem. Już obec- 
nie zauważyć się daje zmniejszony po- 
Pyt na nawozy sztuczne, chociaż przed 
tem zapotrzebowanie szybko wzrasta- 
ło. Trudno, nawozy sztuczne, wobec 
ich wysokich cen a obezwartościowie- 
nia płodów rolnych, nie zawsze kal- 
kulują się. Przewidywać następnie na- 
leży zanik ruchu meljoracyjnego. 

Wracamy do pierwotnego stanu. 
Żadna propaganda, najidealniej pro- 
wadzona akcja przysposobienia rolni- 
czego i inne zabiegi i starania tej treś- 
ci nie przyczynią się do podniesienia 
stanu rolnictwa, do intensyfikacji go- 
spodarstw, do ich racjonalizacji — 
dopóki nie zagwarantowane będą środ- 
ki ku temu, dopóki istnieć będą warun= 
ki stanowiące o deficytowości  war- 
sztatu rolnego. Co gorsza, zniechęce- 
nie przenika coraz głębiej, opadają 
bezradnie ręce, zatraca sie šwiado- 
mość jutra. ; 

Krzywdę wyrządziłby mi czytelnik, 
posądzając o defetyzm. Stwierdzenie 
stanu rzeczy daje możność prawidło* 
wej djagnozy. Dotychczasowe nasta: 
wienie państwowej polityki gospodar- 
czej, polegające na równorzędnem trak 
towaniu Wileńszczyzny, na równi z 
inmemi dzielnicami, OPEGEIGA0 OWY: 
robionemi i w lepszych bezporównal- 
nie warunkach  zftajdującemi się, — 
jest błędem nietylko gospodarczym 
ale i politycznym. To równorzędne 
traktowanie, w naszych warunkach, 
równa się upośledzeniu. Na ten temat 
nieraz już wypowiadało się „Słowo 
— nie będę więc powtarzał się. 

Tak więc, Wilno gospodarcza 
umiera. Na tle gasnącego życia, błyski 
jakieś od czasu do czasu oświecają 
mroki. To iskierki, panowie, — tylko 
iskierki. Nie przypisujmy im większe- 
go znaczenia. 

Tem niemniej Wilno żyje... uroczy- 
stościami. Przybiera wówczas odświet 
ne szaty. Widmo, które nazajutrz kła- 
dzie się do trumny. 

Uroczystości te przypominają War* 
szawie o istnieniu Wilna i obowiązku 
przyjęcia udziału w obchodach. Było 
ich bez liku w tym tak ciężkim roku. 
Wymieńmy w tej galopadzie uroczy- 
stościowej najważniejsze akty: prochy 
Lelewela, zjazd przyrodników i leka- 
rzy, uniwersytet, Sobieski, Orzeszko- 
wa, Pułaski, niepodległość Ameryki i 
tp. Na obchodach skoncentrowało | 
się podkreślanie znaczenia polityczne” 
go Wilna. Tak, tylko na obchodach. 

Biedne umierające Wilno. 

Wilnianin.
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ECHA KRAJOWE 
  

RAKÓW (pow. Mołod.) 

— Jak należy postępować. Licząc na sto 
sunkowo niezłe zbiory rolnik tutejszy cieszył 
się nadzieją, że bez wysiłku będzie mógł 
wpłacić podatki, pokryć zaciągnięte długi i 
zabowiązania i nabyć niezbędne chociaż rze 
czy dla swoich potrzeb, spieniężając zbo- 
że —produkt swoich całorocznych zabiegów, 
ale w tem mocno się zawiódł bo ceny na 
zboże od czasu zbiorów spadły i jakoś nie 
chcą iść w górę, a co może zbyć rolnik — 
jak nie zboże. 

To też od dłuższego czasu na terenie 
gminy dają się słyszeć narzekania rolnika 
na swój ciężki stan materjalny, winnym za- 
msze ktoś być musi, a więc wini się ... 
Rząd. Rząd nie zezwala na wywóż zboża za 
granicę, nie obniża cła, nie liczy się że na 
tem rolnik mocno cierpi a więc nie dba O 
miego i t.p. 

Przyjazd przeto do Rakowa posła na 
Sejn od BBWR Władysława Kamińskiego 
obudził zrozumiałe zainteresowanie, i cho- 
ciaż był dzień powszedni zebrała się spora 
ilość osób chętnych usłyszeć o poczynaniach 
Rządu. 7 

Przy sporej ilości ludności ze wszystkich 
gromad gminy — najpierw w:'sali przy urzę- 
idzie gminnym, następnie przy ok. 200 słucha 
czy w domie ludowym w m. Rakowie, mię- 
dzy innemi p. poseł mówił: 

Zboże u nas tanie — to samo jest na ca- 
łej kuli ziemskiej, bo mają nadmiar. R ząd 
nie wzbrania wywozić zboże za granicę, 
odwrotnie, — popiera, zniesiono cło wywo: 
zowe, natomiast podniesiono cło na impor- 
towane do kraju; rolnik nie powinien stale 
produkować wyłącznie tylko zboże, musi 
mozważać, liczyć i kalkulować co dla niego 
jest dogodniejsze, czy wytwarzanie większej 
ilości paszy, czy też ziemniaków, inu, na- 
sion oleistych i t.d. rolę natomias winien u- 
prawiać należycie wprowadzić dogodniejszy 
piodozmian w jakim celu zwracać się do 
agronomów powiatowych o radę, skomaso - 
wać swoje grunty i wogóle prowadzić go- 
spodarstwo w sposób więcej racjonalny niż 
dzisiaj, a wówczas produkując nawet wyłą* 
cznie zboże, otrzyma się większą iloć, a co 
zatem, nawet przy niskich cenach jak obec- 
mie — osiągnie pożądaną korzyść; dalej 
mówca wskazał na posunięcia Rządu zmie - 
rzającego do poprawy sytuacji gospodarczej 
'w Państwie ma pracę i działalność BBWR., 
a wreszcie zakończył omówieniem projektu 

_ zmiany Konstytucji zgłoszonego w Sejmie 
przez ten Blok. 
. To też dziękując p. posłowi za przyjazd 
i zreferowanie sytuacji parlamentarnej i go- 
spodarczej w Państwie, pokrzepieni radą i 
nadzieją na lepsze jutro - wyniesiono nastę 
pującą rezolucję: 

1) Zebrani wyrażają całkowite zaufanie 
dla pracy i działalności Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem. 

2) Zebrani popierają całkowicie zrefe- 
rowany im projekt zmian Konstytucji, zgło- 
szony 'w Sejmie przez BBWR, oraz te wszy- 
stkie poczynania Rządu i Bloku które zmie- 
wzają do poprawienia sytuacji gospodarczej 
w Państwie i podniesienia dobrobytu jak naj 
szerszych 'warstw ludności. 

; Gminiak. 

PONARY. 

— „Nasypali piasku”. Historja przystan- 
ku kolejowego w Ponarach znana jest już 
mawet za granicą. Wytwómie filmowe mają 
makręcone już całe życie tego przystanku i 
maczną je wnet demonstrować. Obecnie, o 
tyle się zmieniło na lepsze, iż zmienił się sam 
5 dyrektor, który przed swym wyjazdem do b 
Warszawy (zaawansował ma Ponarach) Ка- 7Х 

zał zamiast prawdziwego peronu z desek 
przynajmniej nasypać piasku. Nasypano 
więc tego piasku równo z szynami, by łat- 
wej było wsiadać i wysiadać z pociągu, a 
raczej, by łatwiej było wpaść pod pociąg. 
ZAitowała się jednak sama natura: pasażero 
wie wsiadając i wysiadając nabierają do bu- 
cików pełno tego piasku i rozwożą gło... po... 
po całym Świecie. W ten 
coraz mniej i w końcu ie on zupełnie” 
A trzeba wiedzieć, iż masypywanie, kopanie 
rowów etc. coś kosztowało i w niwecz się 
wkrótce obróci! Lecz ©с to obchodzi dziś 
b. pana dyrektora! Trzebaż było zemścić się 
za „bunt* pasażerów ponarskich i odpowie - 
dnio lecz pomysłowo ich ukarać! „Nasypali 
piasku* — mówi przekleństwo łudowe — 
więc nasypali, nie żałowali!... 

Może dopiero nowomianowany p. dyrek- 
tor zlituje się nad Ponarami i przykryje pia- 
sek deskami. 

Poeta 

   

   

z Bożej łaski. 

D konsolidację wysiłków w czlu 
gosp. podniesienia naszego kraju 

Od samego zarania ukonstytuowania się 
państwowości polskiej ma ziemiach półno- 
cno - wschodnich, jedną z najpoważniej- 
szych trosk tak czynników rządowych, jak i 
organizacyj gospodarczych jest sprawa pod- 
miesienia kultury rolniczej, a z nia powiększe 
nia wydajności naszych obszarów rolnych. 

W województwie 'wileńskiem, jako naj- 

  

Na ostatniej wileńskiej „Środzie 
'__ literackiej" w pięknym odczycie wy- 

głoszonym przez Ludwika Hieroniraa 
Morstina o liryce i tłomaczeniach Ho: 
racego, pidło ciekawe zdanie: „trzeba 
tłomaczyć autorów łacińskich i grec- 
kich, by młodzież nasza nieznająca 
już łaciny ( greki, jednak wiedziała, 
kto to by: Homer i Horacy". 

Zdanie to jest przejawem odlaty- 
nizowania naszej kultury, podobny 
objaw Spotykamy zresztą prawie w 
całej Europie, Usuwa się jeden z 
węgłów ideowych, na których wspie- 
rała się umysłowość ludzi europej- 
skich przez blizko 2000 lat. 

„ Czy można przed tem odlatynizo- 
_ , waniem obronić europejską młodzież? 

— Czy ne będzie to półśrodek, jeśli 
każemy jej w szkołach znów uczyć 
się słówek łacińskich i gramatyki na 
to tylko, by móc przeczytać kilkadzie- 
siąt utworów, a po wyjściu ze szkół 
zapomnieć znów łacinę?! 

najmniej   

Ób piasku tego Щ 

  

  

Taki program nie zgadza się by 
z nowoczesnemi zasadami 

naukowej organizacji pracy, które 

bardziej wysuniętem na północ z jego zmien 

nym klimatem sprawa ta idzie dość opornie. , 

Bezpośredniemi i zasadniczemi przyczynami 

niskiego stanu gospodarczego naszego woje 
wództwa są skutki wojny Światowej od któ 
rej nasze ziemie specjalnie ucierpiały, jak- 

również nawiedzające nas w ostatnich latach 
klęsk nieurodzaju. Aby powetować te olbrzy 
mie straty na polu gospodarczem, koniecz- 

jest wspólny wysiłek większych i mniej 
szych 'warsztatów rolnych. Przedewszyst- 
kiem mam tu na myśli większą i średnią wła 

ść która z małemi wyjątkami utraciła swe 
1e stanowisko prowadzenia  wzo- 

rowej gospodarki. Drobny rolnik nisko sto- 
jący kulturalnie nie mając przykładów od- 

niej uprawy roli, jak również hodowli 
sowego inwentarza, nie jest 'w stanie pod- 

nieść wydajności swego gospodarstwa. Wy- 
siłki w celu tworzenia organizacyj rolniczych 
i grupowanie w mich szerokich mas rolni- 
czych, aczkolwiek znalazły dość znaczne za- 
stosowanie, to jednak z powodu braku Коп-- 
solidacji kutturalnych czynników na odnoś- 
mych terenach robią bardzo słabe postępy. 
Rozbieżność w tym względzie wprowadzają 
przedewszystkiem przywódcy naszych mniej 
Szości, którzy uwiażają, że czem większa nę- 
dza gospodarcza będzie gnębić łudność, tem 
szersza będzie rysa pomiędzy nią, a państwo 
wością polską. Nie potrzeba uzasadniać błęd 
nego mniemania tych czynników, które wy- 
chodząc z fałszywego założenia wcześniej 
czy później zrażają do siebie szerokie masy. 

   
  

            

  

Społeczeństwo polskie, biorąc sobie za 
wzór poczynania gospodarcze Wielkopolski, 
gdzie bez wzgłędu na jakiekolwiek różnice 
stanowe czy polityczne, rolnicy tak więksi, 
jak i mniejsi łączą się w potężną 35 tysię- 
czną organizację Wielkopolskich Kółek Rolni 
czych dokazałi co może wspólny wysiłek 
dla dobra ogółu. Zwiedzający pawilon zie- 
miański na PWK musiał zauważyć ilustra- 
cję przedstawiającą ziemianina, chłopa i ro- 
botnika, którzy podając sobie rękę do wspól 
miej pracy, dośzli do ogólnego A 

Te yciągnięcia ręki do naszego drob - 

nego Ša oczekujemy dziś od ziemiańst- 

wa kresowego. Ziemiaństwo nasze będąc o- 

stoją polskości na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej winno otrząsnąć się z letar- 

gu powojennego 1 nie zwracając uwagi na 

grożącą im reformę nolną doprowadzić swe 

warsztaty do porządku mając na względzie 

przedewszystkiem dobro Państwa. Wzorowo 
prowadzorńy folwark będzie niejako kontak- 

tem z którego mógłby brać wzór drobny rol 
mik. Wieśniak masz jest konserwatystą a 

przy wrodzonej nieufności niełatwo daje się 

przekonać. mamowami i perswazjami o ko- 

mieczności stosowania reform w gospodar- 

stwie, działają na miego tylko rzeczowe do- 

wody i współzawodnictwio jakie może dać 
wzorowo prowadzony warsztat rołny. 

Konieczną jest zgęszczona sieć kółek rol- 
niczych, gdyż obecna ilość jest niewystarcza 
jącą. W kółkach tych intesywną pracę winni 

prowadzić łudzie inteligentni zamieszkujący 
na danym terenie, a w pierwszym rzędzie 
ziemianie, księża, nauczyciele i t.d, 

Zarzut musimy postawić duchowieństwu 
litewskiemu, które przez swą zaślepioną na- 
cjonalistyczną politykę wtrąca wieś litew- 
ską w Coraz większą nędzę. Księża ci za* 
miast w myśl idei Chrystusa łagłodzić z ca- 
łym impetem zaogniają je. Z drugiej zaś stro 
ny o fle chodzi o ich materjalne korzyści, 
są bezwzlgędni i ciągną ze swego „brata“ za 
posługi r jne ostatnie soki. Jako mieszka- 
niec wsi miejednokrotnie zastanawiałem się 
w jaki sposób można b y wydźwignąć na- 
szych rolników z nędzy gospodarczej i do* 
szedłem do wniosku, że tylko całkowita kon 
solidacja wysiłków wszystkich czynników 

óżnicy wyznań i narodowości może @0 - 
ć do rozwiązania tego trudnego pro 

      

Musimy skończyć raz z narzekaniami na 
wygórowane podatki i oglądaniem się na 
pomoc Rządu, który może nam jej udzielić 
tylko w miarę możności a w pracy swej 
musimy mieć na względzie hasło: wspólna 
praca dla wspólnego dobra”. o m.j.Š. 

NRNAEI UR USA USLANNŲ CIS RES 

Nowość! Nowość! 

ZYGMUNT TYSKI 

PAŃ FRED 
a poemat współczesny oktawą. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

TE zzzywanzami NSA EZ KREEA 
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Krawiec męski 

B. KAWRYNOWICZ 
ul.Sniadeckich 1—8, róg Mickiewicza 
Były krojczy firmy B-cią Jabłkowsc 
w Wilnie, poleca Szanownej Klijen- 
teli robotę pierwszorzędną. 
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Zamach ww Brukseli na księcia następzę (rona 
włoskiego Umherto 

BRUKSELA, 24-10. PAT. Agencja Havask podaje: Wcaotaj, w chwili, 
gdy książę Umberto udawał się do grobu Nieznanego Żołnierza, jakiś osobnik 
strzelił da niego z rawolwefu. Książę pozostał nietknięty. Sprawcę zamachu 
aresztowaro. Jest to niejaki Fernando Dosdosa, student przybyły z Paryża. 

SZCZEGÓŁY ZAMACHU. 
©О zamachu na księcia, Umberto donoszą następujące szqęegóły: W 

chwili, gdy książę 'wysiadał przed mogiłą Nieznanego Żołnieżza, nieznany! 

osobnfk z rewolwerem w ręku, wysunąwszy się z tłumu, skiprował się rap- 

townie w stronę księdia. Agent policji, jadący na motocyklu, rzucjł ię na 
napastnika i 'udęczył gio pięścią 'w chwili, gdy ten, dał strzał. Kula posząa w 
ziemię. Napastnik został niezwłocznie ajesztowany. jest on z pochodzenia 
Włochem. Tłumy, które były świadkami zajścia głośno wyrażali swe oburze- 
nie. Aresztowany zeznał, że strzelał jw powietrze na znak pzotestu. 

SYLWETKA ZAMACHOWCA STUDENTA FERNANDO DOROSA. 
BRUKSELA 24-10. PAT. Fernando Dorosa, student prawa uniwersytetu 

paryskiego, który strzelił dziś rano do księcia Umberto, oświadczył, że jest 
socjalistą, i że czynu swego dokonał z pobudek politycznych. Dorosa stawił 
energiczny opór policji, która z trudem uchroniła go przed zemstą tłumu, po- 
nieważ niedoszłego mordercę chciano zlinczować. 

WRAŻENIE ZAMACHU WE WŁOSZECH. 

RZYM, 24-10. PAT. Wiadomość o zamachu ma następcę tronu księcia 
Umberto zelektryzowała tutejszą opinię publiczną. Gazety popołudniowe zo- 
stały w ciągu paru chwil rozchwytane. Domy pokryły się natychmiast fla- 
gami a gesty oburzenia, okrzyki i spontaniczne manifestacje radości z powo- 
du szczęśliwego 'ocalenia dały wyraz popularności, jaką książę cieszy się 
niewątpliwie w szerokich masach społeczeństwa włoskiego. Dzienniki pięt- 
nują energicznie zamach. „Impero*i „Tribuna* widzą w nim jeszcze jeden 
gest antyfaszystów, utrzymywanych zagranicą przez loże masońskie oraz 
drugą międzynarodówikę. 

DEPESZA GRATULACYJNA PAPIEŻA. 
Ojciec święty po otzzymaniu wiadomości 0 szczęśiiwem uniknięciu Zar 

machu wysłał natychmiast pod adregem króla telegram grbtulacyjny. 
ŚLUB KSIĘŻNICZKI BELGIJSKIEJ MARJI JÓZEFINY Z KS. UMBERTO ODBĘDZIE 

3 SIĘ W KOŃCU ROKU BIEŻĄCEGO. 

BRUKSELA, 24-10. PAT. Data ślubu księżniczki Marji Józefiny z księ 
ciem Umberto nie została jeszcze oznaczona. Prawdopodobnie ślub odbędzie 
się w końcu r. b. 

PRASA RZYMSKA O ZARĘCZYNACH KRÓLEWSKICH 

RZYM, 24-10. PAT. Prasa komentuje entuzjastycznie wiadomość b zaręczynach 

księcia następcy tronu z księżniczką Marją Józefiną belgijską, zaznaczając, że węzły, 

jakie dzięki temu małżeństwu połączą dynastję sabaudzką z domem królewskim belgij- 

skim, nie są skutkiem kombinacji politycznej, a jedynie ziealizowaniem uczuć istnieją- 

cych między księżniczką a przyszłym królem włoskim i wzmocnieniem głębokiej sym- 

patji, która łączy oba narody. 
IT 

Na ieairze wojny w Mandžurji 
W Mukdenie myšlą o zzodzie z Sowietami 

: MOSKWA, 24 X. PAT. Według pochodzących ze źródeł japońskich 
informacyj, na konferencjach politycznych i wojskowych mandżurskich, od- 
bywających się obecnie w Mukdenie, postanowiono jakoby zachować neutral- 
ność w bieżącej wojnie domowej i ro'pbocząć bezpośrednie rokowania z So- 
wietami dla zlikwidowania istniejącego konfliktu. 

PONOWNY ATAK NA KONSULAT SOWIECKI W (CHARBINIE 

, , MOSKWA, 24-10. PAT. Konsulat sowiecki w Charbinie został ponow- 
nie zaatakowany. Aresztowano pięciu obywateli sowieckich. Rewizja trwała 
cztery i pół godziny. Władze chińskie aresztowały w poniedziałek 17 oby- 
wateli sowieckich pod zarzutem, że używali oni lokalu konsułatu, jako bazy 
operacyjnej przy usiłowaniach wywołania rozruchów w Charbinie, Już pa 
fakcie dokonanym władze chińskie poinformowały o całem zajściu konsulat 
niemiecki, starając się uzyskać jego aprobatę. Konsul iemiecki ma zamiar 
śpiesznie zwołać konferencję ikorpusu konsularnego. 

Zaciekła walka dwuch band cygańskich na przed” 
mieściu Berlina 

BERLIN. 24.X Pat. Na jednem z przedmieść berlińskich doszło ubiegłej 
nocy do morderczej walki pomiędzy dwiema koczującemi tam bandami cyga- 
nów. Dopiero po kilkugodzinnej interwencji udało się policji zlikwidować krwa- 
we porachunki. Na placu boju zostało 4 ciężko rannych cyganów oraz 11 po- 
kłótych nożami cyganek. 

Do pierwszych kroków nieprzyjacielskich doszło na tle zalotów pewnego 
cygana do jednej z cyganek. Rozpoczęła się następnie bójka, podczas której ko- 
biety podjuszały walczących rewolwerami i sztyletami mężczyzn. Liczna pub - 
liczność przyglądała się walczącym z za płotu. 

RZĘS CN] TTE REAREYZPRZAAZOWZENW «TALPA AKA РЕННЕ КИНБ 

Dr. J. ŚWITALSHA z Warszawy HH 
(INSTYTUT PIĘKNOŚCI i ZDROWIA). 

Zawiadamia Sz. Pacjentki, że w niedzielę dnia 27 października ordynuje 
| w hotelu Żorża w Wilnie. Zapisy Sz. Pacjentek na ordynacje zawczasu 
przyjmuje firma E. KUDREWICZ i S-ka Skład Apteczny Mickiewicza 26, 

telefon 7-10, 

Dnia 27 października r. b. w niedzielę o gopz. 12.30 po południu 
Dr. J. SWITALSKA wygłosi odczyt z cyklu 

Piękność I zdrowie w życiu kobiety 
w sali Kasyna Garnizonowego Mickiewicza 13 
na RZFCZ POLSKIEGO BIAŁEGO KRZYŻA. 

CENY BILETÓW ZŁ. 1.50 GR. — ZŁ. 1. 
    

  

otwarcie 

Łacina — międzynarodowym języ- 
kiem na inicjatywę Polski 

głoszą, że żaden wydatek energji nie 
powinien póiść na marne. 

Jest inny sposób uratowania jed- 
nej z podstaw kultury zachodniej. Jest 
nim wprowadzenie łaciny, jako żywe: 
go języka międzynarodowego. 

Problemat wyszukania wspólnego 
óla Świata języka jest dziś bardziej 
palący, niż kiedykolwiek, jest to po: 
prostu kwestja dnia, która może być 
i musi być już w najbliższym czasie 
rozwiązana, 

Niech Polska wystąpi z ini- 
cjatywą wprowadzenia łaciny. 
Jest to zgodne z jej posłannictwem. 
Przecie jej granice byiy zarazem gra- 

przecie 
użycie łaciny, jako języka . międzyna- 
rodowego w dawnych stuleciach koń: 
czyło się na Polsce, na wschód od 

nicami kultury zachodniej, 

niej, łaciny nie znano, brakło tam 
wychowania opartego na 
rzymskiej, 
powodów bolszewizmu. 

Więc Polska, nie inne państwo po: 
wiano wystąpić na arenie międzyna- 
rodowej z podobnym wnioskiem, któ: 

a Wkrófce fir-fedi „Słońce = 

kulturze 
a może jest to jeden z 

  

    
ry ma wszelkie Szanse ne prawa o użyciu języka angielskie- urzeczywi: 
stnienia. go w dyplomacji i ograniczy jej wpły- 

Przedstawiają się One następu: wy w Azlji, a straszy ją również 
jąco: obawą o wpływ katolicyzmu. Rosja— 

1) Zgoda innych państw jest 
wielce prawdopodobna. Włochy 
poprą wniosek Polski z radością, bo 
cierpią nieraz na tem, że ich język 
pomijają w aktach dyplomatycznych, a 
dumie narodowej stanie się przez to 
zadość, Francja drżeć zaczyną o 
usuwanie nawet z dyplomacji języka 
francuskiego na korzyść angielskiego, 
więc chętnie się zgodzi na wybór mo- 
wy tak pokrewnej sobie. Niemcy 
ucieszą się z wyrugowania francusz- 
czyżny, a nadzieje narzucenia języka 
niemieckiego, jako międzynarodowego 
są jeszcze słabe. Są oni zresztą za- 
milowanymi klasykami, uważając się 
za duchowych następców Rzymian. 
Hiszpanja, Portugalija, a za niemi 
cała Ameryka Południowa poprą 
język łatwy do wyuczenia się dla tych 
narodów, Rumunji zgoda jest chy- 
ba Balos, Belgja pójdzie za 
Francją, Holandja, Szwecja i Nor- 
wegja za Niemcami. Narody azja- 
tyckie wiedzą, że swojego języka na- 
rzucić mie potrafią, a wszechwładzę 
angielskiego wolą zwałczyć łaciną, 

Opozycję tworzyć będą: Anglja, 
Stany Zjednoczone i Rosja. 

Angija i Stany, bo wniosek ten 
przerywa z takim oporem wywalcza- 

bo nienawidzi 
chodu". 

Jest jeszcze jedno państwa, które 
przemówi głośno. bez namysłu za 
Polską—to Cita Waticana. Papiestwo 
rzuci cały swój ogromny wpływ na 
szalę, by wniosek Polski poprzeć, to 
poparcie będzie tak widoczne, że 
właśnie ono zwiększyć może opozycje 
wśród wrogów chrześcijaństwa i kato- 
licyzmu, 

2) Zgoda wielkich organiza- 
cyj miedzynarodowych jest bar- 
dzo prawdopodobna. | 

Prawnicy poprą wniosek, bo wszyscy 
dla studjów prawa rzymskiego znają 
łacinę. Lekarze, botanicy, zoologowie, 
stwierdzą na swych kongresach, że 
łacina jest już ich językiem miedzyna- 
rodowym. Międzynarodowy Instytut 
Rolniczy ma sfedzibę w Rzymie, co 
samo przez się daje prawo poparcia, 
Komitet Olimpijski z siedzibą w Pa- 
iyżu będzie łatwy do pozyskania, bo 
sama idea olimpiad jest wykwitem 
kultury klasycznej, 

Wnosek więc Polski ma wszelkie 
widoki przejścia, trzeba go postawić, 
a postawienie zorganizować. Musi 
powstać w Polsce w łonie samego 
Rządu Komitet propagandy łaciny, 

„zgniłej kultury za- 

bisarzę sowieccy a polityka 
W czasach ostatnich zarówno w 

kołach literackich, jak i w sferach po” 
litycznych Moskwy rozpatrywane jest 
bardzo szczegółowo zagadnienie nale- 
żytego ustosunkowania się literata do 
problemów politycznych. Czynnikom 
sowieckim chodzi tu przedewszystkiem 
a wyjaśnienie kwestji, „czy pisarz wol 
ny jest od jakichkolwiek obowiązków 
politycznych, czy nie“. Cate žycie dzi- 
siejszej Rosji do tego stopnia przepojo- 
ne jest polityką, do tego polityką komu 
nistyczną, że polityka ta, — siłą rzeczy 
przenika w dziedzinę sztuki. Nie dość 
jednak na tem; władze rządowe czu* 
wają wprost nad tem, by sztuka była 
polityczną, wymagając od artystów 
wszelkich kategoryj uwzględnienia w 
swych dziełach przedewszystkiem pier- 
wiastków politycznych. 

Wystąpienie literata Pilniaka, który 
odważył się zobrazować w swych u- 
tworach życie Rosji współczesnej, nie 
upiększając go kwiatkami polityczne- 
mi, pociągnęło za sobą — jak wiado- 
mo, — wielki skandal literacki i nara* 
ziło Pilniaka na prześladowania ze 
strony władz rządowych. Pośrednim 
następstwem skandalu tego było zaini- 
cjowanie w Rosji całego szeregu ze- 
brań dyskusyjnych celem omówienia 
poruszonego powyżej problemu usto- 
sunkowania się należytego pisarza da 
polityki. 

Na jednem z takich zebrań, które w 
tych dniach odbyło się w Moskwie, li- 
teraci komunistyczni usiłowali dowieść 
że „pisarz w ZSSR nie ma prawa od- 
nosić się do rzeczywistości sowieckiej 
tylko, jako postronny obserwator, lecz 
zobowiązany jest ofiarować swe zdol- 
ności zadaniom epoki'. 

Jednocześnie jednak niektórzy lite- 
raci, w dyskusji na moskiewskiem ze- 
braniu zabrali głos, widzieli się zmu- 
szonymi stwierdzić, że bardzo liczni 
literaci, przebywający stale w Rosji, 
nie utrzymują z „rzeczywistością! so- 
wiecką* prawie żadnego kontaktu. 
„Obserwują oni ją przez=dziiwkę od 
kiucza* — powiedział przytem literat 
Kanatczikow który miał tutaj na myśli 

niewątpliwie przedewszystkiem Pil 
niaka. Przeciwko Pilniakowi wystąpił 
również na zebraniu tem literat Olesza, 
który oświadczył, między innemi, że 
Pilniak pozbawiony został najważniej- 
szej dla literata zdolności, — mianowi 
cie zdolności patrzenia i widzenia. 

W tym samym, mniej więcej sen- 
sie, wypowiedzieli się i inni uczestnicy 
ciekawej tej dyskusji, którzy naogół da 
li wyraz przekonaniu, że sam fakt prze 
bywania danego literata w Rosji so- 
wieckiej nakłada na niego obowiązek 
sympatyzowania z ideją komunistycz- 
ną i jaknajczynniejszego jej popierania. 

Trosta_archecligów nad sposobem 
przechowania galeri Kaligoli 

(ZK) Pierwsza galera Kaliguli cał* 
kowicie już wydobyta z jeziora Nemi, 
przedstawia prawdziwe arcydzieło bu- 
downictwa rzymskiego. Jest ona świet- 
nie zachowana i wykazuje, że drzewo 
s2pilkowe znacznie lepiej się w wodzie 
konserwuje aniżeli dębina, które się w 
wodzie zwęgla. 

Okrętowi, który liczy 1900 lat zna- 
cznie bardziej zaszkodziło zabójcze 
działanie słońca, przy jego wydobywa- 
niu aniżeli wiekowy wpływ wody, w 
której był pogrążony. 

Chociaż blachy ołowiane któremi 
był obity, całkowicie są pokruszone, 
ale ozdoby z bronzu wyglądają tak jak 
by dopiero przed chwilą wyszły z pra- 
cowni snycerzy i są tak artystycznie 
odrobione we wszystkich szczegółach 
nawet do najdrobniejszej klamki, że w 
dzisiejszych czasach nawet miljarderzy 
nie byliby w stanie opłacić takiej pra: 
cy. 

Ponieważ Galera Kaliguli jest tak 
bezcennymi skarbem archeologicznym, 
włoscy archeolodzy, biedzą się obecnie 
nad wynalezieniem miejsca i sposobu 
przechowania jej w takim stanie w ja- 
kim ją wydobyto z jeziora Nemi. 

jako języka międzynarodowego. Pol: 
ski minister Spraw Zagranicznych wy- 
stąpi po przeprowadzeniu wstępnych 
pertraktacji dyplomatycznych z tym 
wnioskiem na najbliższej sesji Ligi 
Narodów, wszyscy oficjalai delegaci 
polscy, na wszystkich zjazdach, kon 
gresach, czy to politycznych, czy 
międzyparlamentarnych, czy zawodo- 
wych, czy sportowych, czy gospo- 
darczych wszyscy będą mieli obo- 
wiązek stawiania  równobrzmiącego 
wniosku o uznanie łaciny dla wza- 
jemnego porozumiewania się. 

Znów na wniosek Polski powinno 
powstać przy Lidze Narodów biuro 
wydawnictwa słownika łacińskiego, 
którego zadaniem będzie przystoso- 
wanie i tworzenie słów potrzebnych 
w życiu współczesnem, głównie w 
technice, Nie będzie to tak trudne, bo 
trzy czwarte wyrazów technicznych, 
to źródłosłowy łacińskie, skażone 
grecczyzną, np. automobil, syrena, 
aeroplan. Sprawa jednólitej wymowy 
również tutaj będzie należeć? Cóż 
za radością dla międzynarodowych 
klasyków będzie stworzenie dobrze 
opłacanego biura łaciny w Lidze! Co 
za nowe pole pracy, co za temat do 
gorących dyskusji otworzy się przed 
nimi. Odmłodnieją oni w tej pracy i 
to właśnie wówczas, gdy zmierzch 
ich znaczenia zdawał się być nieu- 
chronnym. 

liierwiew pamty zaboli №хс Donald 
(ZK) Panna Izabela Mac Donald, 

która jak wiemy towarzyszy ojcu w je- 
go podróży do Ameryki, była napasto- 
wana przez licznych reporterów, i u- 
dzieliła całego szeregu wywiadów. 
Między innemi zapytywana przez dzien 
mikarzy w New Yorku, o tem, co myśli 
o młodych Amerykankach wyraziła się 
że nie widzi żadnych różnic w sposo- 
bie myślenia, bycia i wyglądu młodych 
Amerykanek i młodych Angielek, mło- 
de panny amerykańskie ubierają się tyl 
ko zupełnie inaczej niż angielskie. Na 
zapytanie, które piękniej i gustowhiej, 
uprzejma młoda dyplomatka odpowie- 
działa że Amerykanki. 

Córka premiera angielskiego, żywa 
się interesuje ustawodawstwem dla 
małoletnich przestępców, była ona o- 
becną w Ameryce na procesie karnym 
przeciwko dzieciom zbrodniarzom. Pan 
na Izabela jest zdania, że nienormalne 
i niemoralne stosunki w ogniskach ro- 
dzinnych, wywołują i rozwijają zbrod- 
nicze insty. nikty wśród dzieci. 

Po swoim powrocie do Anglji pan- 
na Izabela chce się poświęcić studjom 
nad angielskiem prawodawstwem dla 
małoletnich. 

Kratzież naszyjnika poreł wartości 
600.000 irenków 

(ZK) Córce ministra Boliwji w Pa 
ryżu, pannie Mili Patino, która pod nie 
obecność ojca mieszkała u siostry swej 
pani Ortiz Linares, żony pierwszego 
attache legacji boliwijskiej, skradziono 
kolję składającą się ze 109 pereł war- 
tości 600000 franków. 

Kradzieży dokonano podczas gdy 
panna Patino znajdowała się w łazien- 
ce. Złodziej skorzystał z tej jedynej o- 
kazji, gdyż po za kąpielą, panna Mila 
Patino nie rozstaje się z cennym da- 
rem swego ojca nawet na noc. 

Sprawcą kradzieży jest lokaj pana 
Ortiza Mikołaj, który z chwilą zniknię- 
cia naszyjnika zniknął również z mie- 
'szkania swego chlebodawcy, а 

Mikołaj podczas 6-cio miesięcznej 
służby u pana"Ortiza zachowywał się 
bez zarzutu. Pomimo 'tego udało się po 
licji paryskiej stwierdzić jegą identycz 
ność i fakt, że był on już poprzednio 
karany za kradzież. Mikołaj Alps po- 
chodzi z Rygi, i należy zapewne do 
szajki międzynarodowych włamywaczy 
gdyż biegle włada kilkoma językami. 
Policja jest już ma jego tropie, co każe 
przypuszczać że w prędkim cząsie zło- 
dziej zostanie ujętym. 

Uryginaln2 ferma 
(ZK) Wszelkie oryginalności po- 

chodzą z Ameryki, to też nic dziwnego 
że właśnie w Ameryce powstała nai- 
oryginalniejsza ferma. Ferma ta zajmut- 
je się wyłącznie produkcją i hodowlą 
glist, służących za przynętę w rybo- 
łostwie. Właścicielem jest, jak to na- 
zwisko wskazuje Połak Biłkowski, za- 
opatruje on w glisty połowę Stanów 
Zjednoczonych. W pierwszym kwar- 
tale bieżącego roku dostarczył on przy 
nęty dla 300000 wędek. 

Wobecnej chwili Bilkowski ma 
przeszło mijlon wychowanków których 
żywi wyłącznie kukuradzianą mąką. Bil 
kowski prowadzi swoją fermę od czte- | 
rech lat zatrudniając przy niej 5 pra- 
cowników. Podczas swojej kilkołetniej 
praktyki porobił on pewne spostrzeże- 
nia, mianowicie że dopiero 2 letnia gli- 
sta jest zdatną ma przynętę, 

Glisty przesyła się w  wiłgot- | 
nym mchu 'w mosiężnych pudełkach, 
w tym opakowaniu mogą one bezpie 
cznie przeżyć 6 tygodni. 
ELL LL LL] 

Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo-Zastawowe 

LOMBARD 
Zawiademia, że w d. 7 i 8 listopada 
r. b. o godz. 5 po południu odbędzie 

„się licytacja w lokalu Lombardu 
Biskupia 12 (Pląc Katedralny) zasta- 
wów we właściwym czasie niepro- 
longowanych od N 11221 do N 52134 
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Obok biura słownika, powstać 
musi biuro tłumaczeń i wydaw- 
nictw. Nato, by z łaciny zrobić język 
żywy, trzeba zmienić system naucza- 
nia, unowocześnić go, Biuro wydaw- 
nistwa Opracuje podręczniki szkolae, 
włączy do nich obok klasycznych i 
utwory z literatur całego Świata i bę- 
dzie czuwać nad jednolitością nauki. i 
wymowy. 

Jeśli Polska wystąpi z wnioskiem, 
to jej rola we wszystkich dalszych 
poczynaniach podobnych biur będzie 
zapewniona; w międzynarodowych 
podręcznikach łacińskich znajdzie się 
napewno miejsce dla autorów pol: 
skich. t 

Ale też niema coz tym wńioskiem || 
czekać, aż nas w nim uprzedzą Niem- 
cy, czy Włosi. Inicjatywę w wielkich 
poczynaniach Światowych trzeba brać | 
w polskie ręce. \ 

Rzucam myśl, rzeczą prasy  pol- 
skiej jest ją podjąć i rozgłosić, 

Dr. Stanisław Rostworowski. 

Wilno, październik. 
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branie w sprawie „Dała Oszczędności” 
W myśl uchwały Międzynarodowego 

, Kongresu z r. 1924 cały świat organizuje 
/ fednocześnie, w dniu 31 b. m. „Dzień O- 

szczędności* poświęcony. propagandzie о- 
szczędności. 

W 'sali posiedzeń Rady miejskiej odby- 
się pod przewodnictwem prezydenta mia- 

ta p. Polejewskiego, przy udziale przedsta- 
wicieli wyższego duchowieństwa  wszyst- 
kich wyznań, władz i organizacyj społecz- 
nych specjalne zebranie poświęcone omó- 

/ wieniu sposobu, w jaki Wilno i wojewódz- 
/ two zorganizuje ten dzień. 
l Polska, jak poinformował zebranych p. 

prezydent Folejewski, oszczędza najmn ej, 
w porównaniu z innemi krajami. W 137 ka- 
sach oszczędnościowych na dzień 1 sierp- 
mia r. b. znajdowało się 296 milj. złotych. 
Na woj. wileńskie przypada z tego... jeden 
aniljon. 

b „Dzień oszczędności" obchodzony bę-   zie w Wiłnie w sposób następujący: lnsty- 
tucje oszczędnościowe, t. j. komunalna Ka- 
sa Oszczędności, wszystkie banki będą ude- 

| korowane flagami i zielenią, Wileńskie Radio 
, transmitować będzie z Warszawy przem)- 

,_ wienia ministra skarbu Matuszewskiego oraz 
prezesą Warszawskiego Centralnego. Komi- 

, tetu „Dnia Oszczędności”. W szkołach od- 
| będą się pogadanki na temat oszczędności. 

Wygicszone będą odczyty propagandow= 
, „dla dorosłych. Na murach miasta rozlepio- 

ae będą ilustrowane płakaty propagandowe, 
które będą również rozmieszczone w róż- 
nych instytucjach. W dniu tym rozdawane 
będą ulotki i odezwy. 

Dla uzupełnienia prac powołano na ze- 
braniu prócz komitetu honorowego — ko 
mitet wykonawczy, który wybrał na prze- 
wodniczącego p. Józefa Korolca. 

W toku dyskusji, reprezentant Kurato- 
rjum p. naczelnik Małowieski zakomuniko- 
wai, že w myśl okólnika  ministerjalnego, 
nauczycielstwo weźmie żywy udział w 
„Dniu Oszczędności* organizując pogadan- 
ki dla młodzieży szkolnej i dorosłych, Wła- 
dze szkolne organizują również specjalnie 
dla młodzieży szkolnej, premjowanie wkła- 
dów oszczędnościowych P.K.O. 

Odbędzie się to w ten, sposób, że wszy- 
stkie szkoły nadeślą do Kuratorjum wykazy 
książeczek  oszczędnościowych,  przyczem 
książeczki, które mają najwięcej wkiadów, 
a najmniej wypłat będą premjowane po 10 
zł., zaś nie mające żadnych wypłat po 20 zł. 

Obecni na zebraniu przedstawiciele du- 
chowieństwa podjęli projekt uwzględnienia 
„Dnia Oszczędności” w kazaniach. | 

Komitet wykonawczy przystąpił już do 
pracy. T.   
17-ma Środa Liieraeka 
Program T7-mej środy literackiej zali- 

czyć można do najbardziej bogatych i uro- 
zmaiconych, gdyż obejmował referat pana 

idwika Heronima Morstina, na temat za- 
patryweit-poety na studja i literaturę kla- 
syczną wyj szę egółności na poezje Horace- 
go, recytacje ję, „jego świetnych przekła- 
dów Horacego i Aydasnych utworów,-a w 
dziale koncertowymy Ańdagfino Martiniego, 
Rondo na temat Boya św opracowaniu 

  

Kreisiera i II Nokturn Różyckiegey=wsayst=-spifawnienia 
kie trzy rzeczy ślicznie wykonane na skrzyp 
<ach, przez Cczarującą młodziutką artystkę 
panią Umińską - jaworką przy doskonałem 
akompanjamencie artysty pana Szapsaja. 

_ Dzięki panu Morstinowi dowiedzieliśmy 
się o powstaniu we Lwowie Towarzystwa 
„Fiłomata”, które wzięło sobie za zadanie 
rozpowszechnianie wśród młodzieży, utwo 

sqfów zaczerpniętych z literatury klasycznej, 
w epoce w której wykształcenie humanisty- 
czne jest coraz więcej ze szkół usuwane. 

W tym celu Towarzystwo  „Filomata' 
podjęło się taniego wydawnictwa utworów 
klasycznych i zwróciło się, do pana Morsti 
na z proścą o tłomaczenie Horacego, co też 

poeta skwapliwie przyjął i dowiódł swymi 
mistrzowskiemi przekiadami że literatura kla 
syczna nie musi być piłą. 

Utalentowany gent jest zdania, że 
dla zachowania calego piękna klasycznych 
utworów nie nal języka zbyt archaizo- 
wać ani trzymać ©lniczo konstrukcji 
strofy, trzeba dbać o nonję i scisłość we- 

znej architektury. 

Liryka Horacego jest liryką całkiem mo- 
dern, gdyż Horacy posiadał w najwyższym 
stopniu umiejętność kunsztownego opero- 
wania przymiotnikiem i dar skupiania nat- 
chnienia. Brak sztucznego patosu i ckliwe- 
go sentymentalizmu cechuje Horacego. Po- 
ezja Horacego jest pogodna jak oblicze gre- 
<kich bogów, w potężnych hymnach patrjo- 
tycznych opiewał on chwałę ojczyzny a w 
pięknych lekkich strofach wielbił miłość, po- 
tępiając namiętność jako zbyt szarpiącą ner- 
wy. 

Zewnętrznie Horacy nie był piękny ce- 
sarz August porównywał go do a na 
oliwę szerokiego i pękatego pomimo to 
miał w swojej młodości duże powodzenie u 
kobiet, gdy z biegiem lat je utracił, potrafił 
się jednak w porę wycofać znajdując szczę 
ście i ukojenie w zawodach w swojej twór- 
czości i własnej duszy. Szerokość i skałę 

talentu Horacego wykazuje najlepiej fakt iż 
obejmuje ona zarówno. wspaniałe pełne po: 
wagi i mocy hymny patrjotyczne jak też i 

„ fraszki erotyczne. 
“Pan Morstin zaznajomił nas z przykładem 
EG rodzai 'w swoich pięknych przekła- 

     

    

  

  

  

W dyskusji jaka się wywiązała tylko prof. 
Srebrny zabierał głos zarzucając Marstino- 

_ wi że jego przepiękne tłomaczenia od Hora- 
<ego grzeszą jednak zbytnią dowolnością 
zastępowania strof safickich wierszem 11 lub 
15 stopowym i odwrotnie. 

Pan Morstin wytłomaczył się z tego za- 
rzutu tem że Strofy safickie nadają w prze- 
kładzie wrażenie iekkiej piosenki i dlatego 
w poważnych hymnach posługiwał się wier 
szem 15 stopowym, zresztą zupełnie ścisły 
jest rzeczą niesłychanie trudną i kunsztow- 
mą jako przykład zupełnie doskonałego tło- 
maczenia odczytał przekład Norwida. Pan 
Morstin uraczy nas również recytacją swo- 

_ lego oryginainego utworu, przepięknego po- 
tężnego wiersza 0 astronomii. : 

Na zakończenie tej wysoce interesującej 
Środy fiterackiej przemówił bawiący kilka 
dni w Wilnie pan pułkownik Rostworowski, 
niformując zebranych że za przykładem Klu. 
bu Literatów w Wilnie idzie i prowincją w 
ganizowaniu herbatek artystyczno - lite- 

, rackich, mających ma celu danie duchowe- 
* go pożywienia inteligencji zmuszonej mie- 

szkać na prowinoji. Pierwsze takie prowin- 
ane „ognisko powstało w Nieświeżu w 

Oomu państwa Rostworowskich, którzy zwró 
<ili się z prośbą do Związku Literatów 0 

, Pfzyjązd z prelekcjami. ZK. 
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damskiego, męskiego i dziecinnego 
OBUWIĄ 

w Ela ul. How 30 

atiaw No i 
GWARANCJA! wię ki A! Terminowe wykonanie obstalunkėw 

według ostatnich modeli. 
WYKWINTNA 

KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE. ŚNIETOWCE. 

CENY NISKIE ь 
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PIĄTEK į 

95 ох | Wschód si. g. 6 m. 12 

Kryspina | Zach. sł. og, 15 m. 57 
ju:ro į 

Ewarysta | 

"Eoootrzeženie meisuoogiczas Zakinda 
Meteorologii U. 8. B. 

z dnis 24 X. 1029 r. 
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Temperaturz | 4x 

średnia 

Opad za de : 

e w mm, | 1 i pół 

! 
Wiatr 

i 

orzeważający Wschodni. 

iwagi: pochmurno. 
dimimum za dobę + 2C 

Maximum za dobg + 9 7 

Teacencja barometryczaa: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 

— (y, Kiedy odbędzie się pogi ie 
Rady Wojewódzkiej. Doroczne posiedzenie 
Rady Wojewódzkiej, jak się dowiadujemy 
z kompetentnego źródła, odbędzie się w dn. 
23 listopada. Na posiedzeniu tem prócz sze- 
regu spraw z dziedziny gospodarczej tak 
żywo obchodzących ogół mieszkańców woj. 
wileńskiego p. wojewoda wileński wygłosi 
ustawowio przewidziane sprawozdanie o sta- 
mie województwa i zamierzeniach admini- 
stracji na najbliższą przyszłość. 

— (y) Posiedzenie wydziału wojewódz- 
kiego. W dniu 28 b. m. odbędzie się w urzę- 
dzie wojewódzkim posiedzenie wydziału 
wojewódzkiego. 

— (y) Umorzono 201.346 zł. pożyczki 
ma odbudowę. Na ostatnich dwuch posiedze- 
niach wojewódzkiej komisji odbudowy roz- 
patrzono 290 podań drobnych rolników i bez 
rolnych z powiatu wileńsko -trockiego, osz- 
miańskiego i brasławskiego o umorzenie im 
pożyczek udzielonych z funduszu odbudo- 
wy kraju na odbudowę budynków zniszczo- 
nych przez działanie wojenne. Z ogólnej 

  

kwioty pożyczkowej 256.304 zł. komisja u- 6—8 
chwaliła umorzyć kwotę 201,346 zł. zaś ob- 
ciążyć długiem na sumę 54958 zł., wchodzą* 
ce w grę budynki. 

SAMORZĄDOWA. 

— (y) Zjazd inspektorów satnorządu 
gmirtiego. W dniach 8 i 9 łistopada odbę- 
dzie się w urzędzie wojewódzkim zjazd in- 
spektorów samorządu gminnego z terenu 
woj. wileńskiego. 

Na zjezdzie tym rozpatrywana będzie 
wśród innych, wielce aktualna kwestja u- 

komunalnej w administracji 
gmirach w*ejskich. 

MIEJSKA 
zypomnienie przedwyborcze — (a) Pź 

Wybec zbliżające. „się okresu nowych wy- 
iejskich w niektórych 

  

borów do Rad 
miastach województwa wileńskiego prze- 
wodniczący poszczególnych wydziałów po- 
wiatowych otrzymali pismo z załączeni 
regulaminu wyborczego, który ont: 

EŃ przepisy związane z wyborami 
o Rad. 

- (b) Stragany pod Halami i na 
rynku Łukiskim mają być zniesione. 
Właściciele straganów z pod Hal Targo 
wych i na rysku Łukiskim otrzymali po- 
władomienie, że winni opróżnić zajmowane 
lokale które przeznacz na na zniesienie. 

Stragany pod Halami zbytnio tamują 
ruch uliczny, zaś z rynku Łukiskiego psu- 
ją wygłąd estetyczny placu. 

Wymienione stragany winne być opu- 
szczone da I kwietnia roku przyszłego. 

W związku z tem odbyło się zebranie 
zainteresowanych, którzy wybrali delega- 
cję z ki ku osób (chrześcijan i żydów) któ- 
ra poczyni starania u władz w celu co- 
faięcia tego zarządzenia. 

Straganiarze twierdzą, że w razie wy* 
eksmitowania ich z dotychczasowych lokali 
stracą możność egzystencji poniewsż 'han- 
oe] w straganach był ich jedynem źródłem 
dochodów. 

— (o) Sprawa kursów fdokształcają- 
cych dla pracowników miejskich. Dnia 
22 października odbyła się w Magistracie 
narada w celu zorganizowania kursów do* 
kształcających dla pracowników miejskich. 
Po dłuższej wymianie zdań uchwalono 
sarawy programu kursów, lokalu i t. d. 
odłożyć do nasiępnego posiedzenia. 

Jak nas informują, kursa powyższe nie 
będą mieć charakteru przymusowego dla 
wszystkich pracowników miejskich, lecz 
tylko dla tych, którzy zechcą pogłębić swe 
wyks ztałcenie. 

— (y) Nie wolno pracówać w  nie- 
dzielę i Święta. Jak się dowiadujemy Sta- 
rostwo Grodzkie powoła w najbliższym czą- 
sie specjalną komisję, której zadaniem bę- 
dzie dokonanie szeregu rewizji w zakła- 
dach fryzjerskich i u prywatnych fryzjerów 
dla stwierdzenia pracy. W razie ujawnienia 
pracy w święta winni pociągani będą do Gd- 
powiedzialności. 

— (a) Choroby zakaźne w Wilnie, 
W ubiegłym tygodniu zanotowano w mie- 
ście następujące wypadki zasłabnięcia na 

us brzuszny 12, pa choroby zakaźae: ty! 
plamisty 3, ospa 8, płonica 15, błonica 6; 
gruźl'ca 17, grypa 1. < 

(a) Rejestracja 
przeprowadzana obecnie przez 
przemysłowy Magistratu dobiega do końca. 
Obecnie wciąga się do rejestru przedsię- 
biorstwa znajdujące się na terenie 6 komis. 
pol. państw. 

Rejestracja zakończy się 31 b. m. 

WOJSKOWA 
„/—_(a) Kto staje do zebrań kontrołnych. 

Dziś, 25 października do zebrań kontrolnych 
winni stawić się rezerwiści rocznika 1904 
nazwiska których rozpoczynają się na. T i U. 
oi EE a Wed z tego samego 

LS nazwiskami maj. i się na w zwiskami rozpoczynającemi 

„Jeszcze raz przypomi 2 - 
;›:ап nałeży stawić e Suki a 

rano ponieważ zgłaszający sie później sa kara głaszający się później są 

ak samo mależy pamiętać o iada- 
niu dwóch fotografij oófwietdaczi © ke 
RO) TÓW е 

ana zjazdu artylerzystów 
legjagawych przeniestono na 17 opa 
Komitet organizacyjny zjazdu koleżeńsi iego 
b. 1 pulku artylerji legionów polskich oraz 
1 pułku artylerji polowej legjonów zawia- 
damia, iż termin zjazdu z przyczyn od komi. 
tetu niezależnych .został odłożony na 17 i 
18 listopada r. b. Byli żołnierze pułku, któ- 
rzy uczestnictwo już zgłosili, a w nowym 

terminie przybyć mie mogą, proszeni są o 
zgłoszenie tego, do dowództwa 1 pułku ar- 
tylerji polowej w Wilnie. 

  

   

POCZTOWA 

— (o) Karty zleceniowe. Min. poczt 
i telegrafów zreformowało dla wygody sfer 
przemysłowo-hanałowych przepisy 0 tak 
zwanych kartach zleceniowych, służących 
do ściągania widrzytelnościi, zaciągniętych 
rie w formie weksłowej. Dotąd za pomocą 
kart zieceniowych ściągać  możną bylo 
aługi do 100 zł., od dnia zaś 1 listopada r. 
b. maxsymalna kwota karty zlęceniowej 
zwiększona zostaje do 1000 zł 

AKADEMICKA. 

— vlll-my Tydzień Akademika, Wzo- 
zem lat ubiegłych odbędzie się w roku bie- 

żącym w dmiach 30 listopada — 8 grudnia 

1929 r. tradycyjny „Tydzień Akademika*, 

poświęcony obok propagandy potrzeb mło- 

dzieży akademickiej również akcji zbiórki 

funduszów na pomoc  akademikom a w 

l-ym rzędzie na urządzenie akademickiej 

kolonji wypoczynkowej w Legaciszkach. W 
tym celu w poniedziałek dnia 28 b. m. © 
godz. 6-ej wiecz. odbędzie się w małej sali 
konferencyjnej wileńskiego urzędu  woje- 

wódzkiego pod przewodnictwem p. woje- 
wody Władysława Raczkiewicza posiedze- 
nie wydziału wykonawczego komitetu wi- 
leńskiego pomocy polskiej pokoi aka- 
demickiej, na którem lobok sprawy „Tygod- 
nia Akademika" i kołonji wypoczynkowej 
w Legaciszkach omawianych będzie szereg 
kwestyj bieżących i między innemi zostanie 
złożone przez deiegata komitetu na Radę 
naczelną do spraw pomocy młodzieży aka- 
demickiej w Warszawie p. dyr. Władysława 
Szmidta sprawozdanie z obrad ogólnego 
zebrania Rady. 

Sobótka w Ognisku. Jutro, w Ognis 
ku Akademickiem (Wielka 24) odbędzie się 
Sobótka. Początek o godz. 21-ej. 

Zarząd chóru akademickiego U.S.B. 
komunikuje swym członkom i życzącym za- 
pisać się do chóru, że najbliższa próba 
wspólna odbędzie się dziś, t. j. 25 b. m. o 
godz. 8 wiecz. w Ognisku Akademickiem 
(Wielka 24). 

Obecność wszystkich członków chóru 
konieczna. 

KOMUNIKATY 

— Do wszystkich zrzeqzortych arti 
zacyį w Z.O.W. Podaje się do do 
wszystkim cztonkom zrzeszonych organiza- 
cyj, iż została otwarta bibljoteka i czytel- 
nia czasopism związku organizacyj wojsko- 
wych w lokalu przy 4. - Uniwersyteckiej 

  

    

Korzystać z bibłjoteki mogą wszyscy 
członkowie zrzeszonych organizacyj i ofi- 
cerowie w służbie czynnej bezpłatnie. Bi- 
bljoteka czynna środy i soboty od godz. 17 
do 19. Czytelnia czasopism codziennie od 
17 do 19. z wyjątkiem Świąt. 

RÓŻNE 

— (o) Sprawa oswobodzenia 
kościoła Franeiszkaūskiego. Jak 
się dowiadujemy, sprawa hipoteki do- 
mu Bibljoteki im. Wróblewskich przy 
ul. Teatralnej 5, została wreszcie ure- 
gulowana, a zatem w. najbliższych 
dniach zostanie załatwiony akt kupna 
tego domu przez Min. Oświaty dla Ar- 
chiwum państwowego. 

— (o) Przygotowania do prze- 
nosin Archiwum państwowego 
;Dowiadujemy się, że Archiwum pańl 
stwowe czyni przygotowania do prze- 
nosin aktów z kościoła Franciszkań- 
skiego do nowego lokalu i w tym ce- 
lu przeprowadził wybrakowanie nie- 
potrzebnych aktów i sprzedaje do fab: 
ryki na przerobienie na papier. We- 
dług przybliżonych obliczeń, wyodręb- 
niono około 35000 kg., czyli 2000 
pudów. 

— (b) Księgi handlowe należy pro- 
wadzić w języku polskim. Wobec wypad= 
ku jaki ostatnio miał miejsce z Polikliniką 
litewską, której  polecono  przepisanie 
wszystkich książ na język państwowy z 
zastrzeżeniem, że w przeciwnym razie poda* 
tek będzie wymierzony według opiaji rze- 
czoznawców na czasie będzie przypomnieć, 
że wszystkie księgi hendlowe potrzebne 
przy wymiarze podatków należy bezwzględ- 
nie prowadz ć w języku polskim. 

— (у) Katedra, której niema. Przed 
kilku dniami kilka pism łódzkich zamieści- 
ło wiadomość o mianowaniu dr. Czesława 
Teligi profesorem nadzwyczajnym roentge- 
nologji ną Uniwersytecie Stefana Bato- 
rego. 

Wiadomość ta jest o tyle nieścisła, 
że.. Uniwersytet wileński dotychczas ka- 
tedry roentgenolozii nie posiąda, a przez 
to samo nominacja dr. Teligi jest nieco 
przedwczesną. й 

— Osuszenie ogromnych obszarów 
biotnych. Sprawa Osuszenia i meljoracji 
ogromnych błot dokudowskich nad rzeką 
Sidziejką, która będzie jednocześnie dopro* 
wądzona do porządku została ostatecznie 
zdecydowaną. Koszta rozpoczęcia osusza- 
nia błot na przestrzeni 89 tys. ha wyno- 
sić będą 1.900 tysięcy złotych. Kosztorys 
robót został już zatwierdzony i wstępne 
prace rozpoczną się ną wiosnę roku 
przyszłego. Obecnie są czynione jedynie 
przygotowania. (b) 

— (a) Otwarcie żydowskiego zjazdu 
oświatowego. Wczoraj wieczorem w: sali 
teatru „Palace* nastąpiło otwarcie zjazdu 
Żydowskiego Instytutu Naukowego. 

Na zjazd zgodnie z zapowiedzią przy- 
było około 70 L z różnych krajów 
Europy i Ameryki. 

W imieniu władz witali obecnych p. 
starostą Iszorą ip, prezydent Folejewski. 
Ponadto byli obecni p. kurator szkół Po- 
gorzelski, wice-prezydent Czyž prof. Eren- 
kreutz i inni. Zjazd ma na celu omówienie 
potrzeb kulturalnych Żydów. 

— (a) Ulgi kolejowe i udogodnienia 
i nio dia członków zjazdu żydoów- 

skiego. W związku z odbywającym się w 
Wilnie zjazdem żydowskiego instytutu nau- 
kowego, Magistrat postanowił udzielić 50 
nodegów dla zamiejscowych członków zjaz- 
du. Taksamo władze kolejowe ze względu 
na charakter zjazdu postanowiły udzielić 50 
proc. zniżki uczestnikom zjazdu w drodze 
powrotnej. 

— (y) Rejestracja rzemieślfków. w 
Wilrje i na prowincji, Po rozpoczęciu reje- 
stracji rzemieślników, przebywających na 
terenie m. Wilna zarząd Izby Rzemieślniczej 
przystąpił do rejestracji rzemieślników na 
prowincji. 

W związku z tem sekretarz Izby p. Jan 
Łazarewicz, zwiedził w ubiegłym tygodniu 
Oszmianę i wszczął na miejscu prace przy- 
gotowawcze zdążające do utworzenia na te- 
renie powiatu oszmiańskiego zawodowych 
stowarzyszeń cechowych, za pośrednictwem 
których w przyszłości będzie się przeprowa- 
dzała „rejestracja. Narazie sprawami reje. 
stracyjnemi zajmą sie w porozumieniu ze 

ostwem powiatowem poszczególne miej- 
Kie urzędy gminne. W bieżącym 

przeprowadzana jest lustracja po 

Poświęcenie źłobka Zw. Pracy Ohywaf. Kobiet 
W sobotę, dnia 26 października o. godz. 

4 go poł. Jego Eminencja ks. biskup Ban- 
durski, ma dokonać  poświęcema  Żłobka 
„Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet" przy 
ui. Kalwaryjskiej pod numerem 69-ym. | 

Żłobek jest przeznaczony dla dzieci, 
których matki zmuszone do  całodziennej 
pracy, nie mają je przy kim zostawić. W 
żłobku tym, znajdą zarówno kilkomiesięcz- 
ne niemowlęta, jak i paroletnie dzieci, tros- 
kliwą opiekę, higjeniczne warunki i zdrowe 
pożywenie. z К 

“‚]а!‹ bardzo tego rodzaju placówka była 
w Wilnie potrzebna, świadczy najlepiej fakt, 
że już w ciągu ubiegłego lata, podczas re- 
montu mieszkania, zgłaszało się całe mnó- 
stwo matek, z zapytaniem na jakich warun 
kach dzieci będą przyjmowane i kiedy żło- 
bek zostanie otwarty. Pomimo iż z powodu 
rozmiarów lokalu, jak też i braku większych 
funduszów, żłobek jest przeznaczony tylko 
na 20-ro dzieci, zgłosiło się już przeszło 40 
matek, pragnących zapewnić swym  dzie- 
ciom rozumną i fachową opiekę. 

Żłobek zajmuje skrzydło osobnego dom- 

ku w ogródku. Wesoły, słoneczny lokal z 
lakierowanemi meblami i łóżeczkami, boga- 
tym zapasem bielizny, obszerną, dobrze za- 
gospodarowaną kuchnią, oczekuje już goto- 
wy na przybycie milusińskich. 

Nad dziećmi czuwać będzie od rana aż 
do zabrania ich przez matki fachowa kie- 
rowniczka i trzy służące, pozatem zapew- 
niona im jest opieka lekarska. 

Powstanie pierwszej w Wilnie, tak po- 
trzebnej placówki kulturalnej, jak dzienny 
żłobek, jest zasługą p. Janiny Kirtiklisowej, 
prezeski „związku pracy obywatelskiej ko- 
biet w Wilnie”, to też żłobek będzie odda- 
ny pod jej protektorat. 

pracy zmontowania urządzenia i uru- 
chomienia żłobku, dzielnie pomagały prezes- 
ce inne członkinie zarządu, a przedewszyst- 
kiem p. Wera Łannicka, która całą duszą 
jest oddana nowopowstającej, instytucji. 

Po poświęceniu żłobka, ks. biskup Вап- 
durski poświęci również lokal związku pra- 
cy obywatelskiej kobiet przy ul. Ostrobram- 
skiej 19, poczem zarząd podejmować będzie 
herbatką zaproszonych na tę uroczystość 

wiatów _ dziśnieńskiego i  brasławskiego. 
Obok tych prac referat prawny lzby Rze- 
mieślniczej w Wilnie przystąpił już do opra- 

cowywania projektu przepisów regulujących 

sprawy tenminatorskie. Brak jakichkolwiek 

przepisów w tej zawikłanej sprawie jest 

jedną z wielu bolączek stanu rzemieślnicze- 

go 'w Wileńszczyźnie, to też prace te przy- 

czynią się do ostatecznego uporządkowania 

spraw terminatorskich. Nowe przepisy będą 

już rozpatrywane przez najbliższe zebranie 
zarządu lzby Rzemieślniczej, ostatecznie zaś 

zostaną zatwierdzone przez plenarne zebra- 

nie Izby Rzemieślniczej, które odbędzie się 

w połowie listopada r. b. Zebranie to zat- 
wierdzi jednocześnie regulaminy  czeladni- 

czych i mistrzowskich komisyį egzaminacyj- 

nych. Regulaminy te są obecnie w przygo 

towaniu. 
— (b) Delegat sfer handlowych w 

państwowej radzie kolejowej. Na onegdaj- 
szem posiedzeniu komisji mandatowej Izby 
Przemysłowo, Handłowej w Wilnie, omawia- 
no sprawę wyboru delegata do państwowej 

Rady Kolejowej. : 
Po dłuższej dyskusji delegatem został 

p. Saul Trocki. A : 
Zgodnie z regulaminem wybrany będzie 

pełnił funkcje delegata przez lat 6. . 
— (b) Bank drobnych handlarzy urządził 

zbiórkę na pokrycie długów. Udziałowcy 
zlikwidowanego Banku drobnych kupców o- 
trzymali od władz banku oficjalne pisma z 
wezwaniem złożenia na ręce zarządu jedno- 
razowej daniny w wysokości 50 zł. od udzia- 
łu. Zebrana w ten sposób większa suma 
pieniędzy zostanie użyta na spłacenie naj- 
bardziej potrzebujących dłużników. 

— (b) Ulgi dia poszkodowanych od 
gradobicia. Odnośne władze skarbowe i ad 
ministracyjne rozpatrują sprawę zastosowa- 
nia ulg podatkowych ludności dotkniętej 
klęską gradobicia. Chodzi mianowicie o od- 
roczenie płatności podatku gruntowego w 
miejscowościach najbardziej dotkniętych 
gradobiciem. 

— Echa protestu Wil. Tow. Art. Plasty 
ków. Protest Wil. Tow. Artystów  Plasty- 
ków przeciwko barbarzyńskiej restauracji 
fresków z parlatorjum klasztoru S.S. Wizy- 
tek w Wilnie odbił się głosnem echem w 
całej Polsce. Na skutek protestu przybył do 
Wilna przed paru dniami z ramienia depart. 
kuitury i sztuki prof. Rutkowski celem zba- 
dania sprawy na miejscu. Okazało się że 
uratowanie cennego zabytku jest niemożli. 
we. 

L= (y) Sto wypadków odry w prze- 
ciąża, tygodnia. Ostatni tydzień nie 
przyniósł poprawy na polu szerzenia się 
enidemji na terenie woj. wileńskiego. W 
tym okresie zanotowano sto wypadków 
o'iry (54 na terenie pow. dziśnieńskiego, 
15 Wilaa, 13 wil.-trockiego, 13 brasław- 

skiego). RE 
Krztusiec ujawnił się w 55 wypadkach 

(27 w pow. brasławskim), ospa—10 (2 m. 
Wilno), płonica—23, błonica 13. у 

„Jak widać z tego zestawienia tyfus nie 
zraniejszył się natomiast ospa i odra roz- 
winęły się znącznie 

TEATR I MUZYKA 
— Teaty Miejski na Pohulartce. Dziś 

ukaże się jpo raz drugi ostatnia nowość, wy- 
borna krotochwila A. Grzymaly-Siedleckie- 
go „Maman do wzięcia”. Sztuka ta zarówno 
pod względem gry jak i wystawy zyskała 
ogólne uznanie. Główną rolę ziemianina kre- 
sowego ikreuje A. Zelwerowicz. Akcja sztu- 
ki toczy się: w akcie l-szym w majątku na 
Kresach, akt 24gi w Warszawie, akt 3-ci w 
wagonie kiolejowym. 

eatr Miejski w Lutni. Dziś, lekka 
komedja Croisseta i Flersa „Powrót”, która 
niezmiernie przypadła do gustu publiczności 
Wykonawcy sztuki z p. p. Ceranką, Molską, 
Wyrwicz Wierowskini iembińskim i Det- 
kowskim na czele tworzą doskonale zgrany 
zespół. Reżyserja spoczywa w rękach J. 
Maia) Ma “а 

— Przedstawienie młodzieży s4kol- 
nej.. W sobotę najbliższą, 26 b. m. o godz. 
3.30 p. p. odbędzie się w teatrze na Pohu-. 
lance przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
po cenach najniższych. Wystawione zosta- 
nie arcydzieło A. AES ZE „Dziady* w 
układzie scenicznym S. Wyspiańskiego. 

— Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 
1е nadchodzącą o godz. 3.30 po poł. w obu 
teatrach; miejskich odbędą się przedstawie- 
nia popołudniowe po cenach zniżonych, W 
Teatrze na Pohulance odegrany zostanie 
„Rewizor* Gogola, w Teatrze Lutnia „Po- 
wódź' Bergera. 

— „Harfa* Warszawska w Wilnje. W 
sobotę 23 go i niedzielę 24-go listopada war- 
szawskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa 
w zespole 50 osób pod kierownictwem dy- 
rektora Lachmana wystąpi w Teatrze „Lut- 
nia” z koncertami złożonemi z pereł litera- 
tury muzycznej. 

— Recital fortepąanawy Familier-Hep- 
nerowej. Staraniem Wileńskiego Towarzyst 
wa Filharmonicznego, w niedzielę najbliż- 
szą, 27 b. m. o godz. 12 w poł. odbędziłe się 
w Teatrze Lutnia recitał fortepianowy zna- 
komitej pianistki Janiny Famiłier-Hepnero- 
wej. W programie Bach Beethoven, Brahms 
i kompozytorzy współcześni. Ceny miejsc od 
50 gr. EE wielkie. 

-— Ostatnie 2 pożegnałn: koncerty zja- 
spłołu bałśłajkowi W sobotę i niedzielę 
w lokalu klubu handlowo-przemysiowego 
(Mickiewicza 33) lodbędą się pożegnalne 
koncerty znanego w Polsce rosyjskiego ze- 
społu artystycznego im. W. Andrejewa (po- 
łączone ze-poly B. Zubryckiego i b. Eug. 
Dubrowina). 

Bilety do nabycia w księgami 
tor* Mickiewicza 4. Po: 

— Jutro, w sobotę odbędzie sii w Ko- le Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki: ul Tur gielska 12 przedstawienie i zabawa tanecz- na. Początek o godz. 8 wiecz. 

: C0 GRAJA W KINACH? 
Hollywood — Władczyni miłości. Heljos — Miłosny szept nocy. 

ula b Paryża, Ro wirze Paryża. 

Eden — Sąmson i Daliila. 
rim z. w ka. 

je AE 0 — Romans księżniczki cc 

Kino Miejskie — Ostatnia karawana. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. © 

— (0) N on „p н 
skiego. zadać © lokalu tažni žydow- 

skiej przy ul. Niemieckiej 6 znałeziono zwło- 

ki mężczyzny ubranego w pstre łachmany, 

w którym następnie rozpoznano. stale krę- 

cącego się po dzielnicy żydowskiej żebraka 

nazwiskiem Szmujłowicz. $ 

Będąc cokolwiek nienormalnym, Szmuj- 

łowicz twierdził, że jest wybawicielem na- 
rodu żydowskiego i stale nawoływał do 

modłów i podporządkowania się jego pole- 

ceniom. Ž : 

Zmarł na posterumku, ponieważ pod- 
wórko, gdzie mieści się łaźnia stale służyto 

mu do wygłaszania mów. 

— (c) Oskarżają swe służące o kradzie- 
że. jazd ad (Filarecka 9) oskar- 

żył swą służącą o kradzież 100 zł. Abram 

Wierkow, (Stefańska 19) o kradzież srebr- 

nej papierośnicy i Henryk Kopyrski (Kalwa- 
ryjska 93) o kradzież jedwabnej sukni. 

— (c) Ujęcie złodzieja. Na gorącym 
uczynku okradzenia mieszkania przy ul. 
Szeptyckiego 10 ujęto Josela  Winera bez 
stałego miejsca zamieszkania Lepiora Jabro 
(Zawalna 25) trzeci sprawca zdołał zbiedz. 

Tak samo został zatrzymany na kra- 
dzieży w sklepie spożywczym Szlomy Daj- 
chesa przy ul. Kolejowej 7, zawodowy zło- 
dziej Łunkiewicz Antoni bez określonego 
miejsca zamieszkania. 

— (c) Osunięcie się sufitu w mieszka- 
niu nacz. rabiria Rubin jna, Wczoraj w 

dzień w mieszkaniu naczelnego rabina Ru- 

binsztejna. przy ul. Portowej 7 miał miejsce 
wypadek załamania się sufitu. | : 

Z powodu zbytniego tupania w  mie- 
szczącej się nad mieszkaniem szkole gimna- 
stycznej pękła belka podtrzymująca wiąza- 
nie sufitu, który z braku oparcia częściowo 
runął, zasypując odłamkami gruzu i drze- 
wa pokój, w którym w tym czasie praco- 
wał rabin Rubinsztejn. | 

Zbiegiem okoliczności katastrofa 
spowodowała żadnych ofiar w ludziach. 

— (c) Ofiara nałogu. W areszcie cen- 
tralnym zasłabł ciężko osadzony tam za 
opiłstwo Feliks Zaborski (adres niewiado- 
my). Po stwierdzeniu * zatrucia alkoholem 
Zaborowskiego ulokowano iw szpitalu ży- 
dowskim. 

— (c) Okrądzianie fabryki cukieńków. 
Nieznani sprawcy dostali się do fabryki cu- 
kierków Dawida Kiszyca (Kijowska 23) i 
wynieśli 190 klg. masła kakaowego wartości 
1700 zł. 

— (c) ły części maszynowe, Na 
stacji towarowej w Wilnie w trakcie odbie- 
ranfa z magazynu maszyny do gotowania 
asfaltu i traktora, stwierdzono kradzież mag- 
netu oraz części zapasowych. Poszkodowa- 
ne jest Polskie Towarzystwo  Asfaltowe, 
które prowadzi roboty asfaltowe w mieście. 
OE skradzionych rzeczy wynosi 1500 
złotych. 

— (c) Zuchwały napad na przechodnia, 
Przed paru dniamt w nocy na idącego ulicą 
Rydza Śmigłego Bronisława Iwaszkiewicza, 
zamieszkałego przy ul. Ponarskiej 4, podesz- 
to kilku osobników z żądaniem zaprowadze- 
nia ich na wódkę. W chwili, gdy Iwaszkie- 
wicz odmówił żądaniu, nieznajomi rzucili 
się na swą ofiarę i siłą zdarli z palca obrącz- 
kę, a następnie zabrawszy kapelusz i port- 
monetkę zbiegli. 

Wiczoraj w dzień został ujęty niejaki 
Popławski (Raduńska 21) w chwili, gdy 
pod Halami sprzedawał obrączkę, która na- 
stępnie okazała się własnością Iwaszkiewi- 
cza. 

Popławski przyznał się do napadu i zez- 
nał że dokonał go wspólnie z trzema innymi 
osobnikami, nazwiska których są już policji 
zmane. 

— (c) Wypadki zaj dobę. Za ubiegłą 
dobę zanotowano w Wilnie 68 wypadków. 
Z czego było kradzieży 12, nieprzestrzega- 
nia przepisów administracyjnych 35, zakłó- 
ceń spokoju i nadużycie alkoholu 10 i róż- 
nych innych 11. 

— (c) Podrzutek. W gmachu Magistra- 
tu znaleziono podrzutka — dziewczynkę w 
wieku lat 4. Umieszczono ją w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

‚ — (c) Zapądła się jezdnia. Wczoraj 
wieczorem na placu św. Ignacego przy zbie- 
gu z ulicą Ludwisarską zapadła się jezdnia 
na przestrzeni 2 metrów. 

— (c) Omai katastrofa autobusowa. 
Na trakcie pod Raduniem autobus linji Wil- 
no—Grodno wpadł na przerzucone przez 
drogę drzewo, tak że tyłko dzięki przytom- 
ności szofera udało się uniknąć rozbicia. 
Nieco potem sam autobus przejeżdżając koło 
Zabłocia natrafił na ułożone na drodze du- 
żych rozmiarów kamienie. I tym razem au- 
tobus nie odniósł uszkodzeń. Żachodzi przy- 
puszczenie, że przeszkody ułożono umyślnie. 
W związku z tem policja aresztowała pew- 
nego osobnika, jako podejrzanego o udział 
w zamachu. 

nie 

— (у) Konfiskata przem w Wilni 
U Lewa Nachtmana (ul. Nana skonfiskowano towary pochłodzące z prze- Uma” wartości 1100 zł. 

„Były to wyroby galanteryjne przewo- wożone z Niemiec do Litwy PY Litwy do Polski. Nachtmana pociągnięto do odpówie- dzłałności, a towar skonfiskowano. 
sea SA tem 

12ji u Chony Paleckiego przy ul. M. Ste 
fańskiej Nr. 15 gdzie waka przemyca- 

> towaru galanteryjnego na sumę 700 

Palecki znany już jest policji jako zawo- 
dowy przemytnik. Niedawno znaleziono u 
niego 53 kig. tytoniu litewskiego t. zw. „ze- 
firu“. Karany już niejednokrotnie obec 

"nie otrzyma surową karę uniemożliwia - 
jacą mu uprawianie szkodliwego dla inte- 
resów państwa procederu. 3 

‚ — (a) Walka z przemytnictwem W 
miesiącu wrześniu straż graniczna na na- 
szych granicach: wschodniej i litewskiej za- 
trzymała 240 osób usiłujących przedostać 
się do Polski z przemytem. 

Wartość skonfiskowanych przy tem to- warówi wynosi 280 tys, zł. Były to przeważ- nie tytoń, jedwab, sacharyna i futra. aa: pkn katy! przemytników 
1 w w id! й io ypadkach przytem 2 oso- 

policja dokonała re- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

0 TROCHĘ DOGODNOŚCI 
. Nieraz słychać narzekania na temat 

niedogodności pomieszczeń .naszego Ma- 
gistr atu. : 

W miarę rozwoju agend miejskich. 
szczupłe i stare mury przy $ul. Dominikai- 
sxiej, coraz bardziej i bardziej stają się 
ciasne. 

Byłoby z tej sytuacji jedyne wyjście: 
wybudować nowy, nowoczesny gmach, w 
którymby wszystkie biura magistrackie wy- 
godne pomieszczenie znalazły. 

Kto wie czy rozwiązanie takie ciasnoty 
panującej przy Dominikańskiej nie stanie 
się kiedyś jedynem wyjściem z sytuacji. 
Narazie jednak kasy miejskie Wilna cier- 
pią na brak gotówki. no, a trudno przecież 
bez pieniędzy domy budować. 

Poprzestańmy więc ną tem, że Magi- 
strat mieścić się będzie i nadal w swych 
obecnych lokalach, czy jednak nie dałoby 
się coś zrobić aby ich stan hygjeniczny, 
przynajmniej, nieco podnieść. 

Na ciasnotę w gmachu 
składają się dwie przyczyny. 

Jedna-to ta, że w szczupłych pomie- 
szczeniach trzeba rozlokować liczne rzesze 
urzędników naszej municypalności. 

Druga: że prócz urzędników, w gma- 
chu Magistratu przebywają stale, kto wie, 
czy nie większe od urzędniczych, rzesze ia- 
teresantów. 

Wejaźmy op. do sali gdzie mieszczą 
się kasy. й 

Niski, dośc szczupły, w stosunku do 
swego przeznaczenia, pokój, otoczony 
klatkami poszczególnych kas, z tej racji 
półciemny i zawsze przepełniony płat- 
nikami. 

Tu kasa inkasująca należności elektro- 
wni, tam kasz wypłat, ówdzie podatek lo- 
kalowy pobierzjąca, a zaraz obok szkolny 
it dit d. 

Okienka kas miejskich ulokowane są 
na wysokości mniej więcej bioder człowie- 
ka średnio wysokiego: : у 

Każdy, kto do okienka Zpodchodzi, 
chcąc się z kasjerką porozumieć, musi się 
zginać wpół, aby mieć możność porozumie- 
nia się z urzędniczką. 

Jest jedno okienko o wymiarach naj- 
wyżej 30 cm na 30 cm. gdzie każdy inte- 
resant z musu, z konieczności, poprostu 
dla utrzymania równowagi w niewygodnej 
pozycji głową opierać się musi'o ramę. 

Rama ta jest brudna od polu, bo go- 
rąco w sali kąs miejskich panuje ogromne. 

Ostatecznie interesant jest osobą  ba- 
wiącą w tych antyhygjenicznych warunkach 
czas jąkiś: godzinę lub ;niewiele od nie: M 
dłużej, ale urzędnicy, skazaai na odsiedze- 
nie swoich si-dmiu godzin? 

I właśnie na tle obserwacji w sali kas. 
przychodzą na myśl projekty, o których 
a. trzeba do Magistratu zako, 
atač. 

Kilka lat temu wszyscy, bez wyjątku, 
abonenci elektrowni płaciii rachunki tylko » 
wyłącznie w jednym z okienek, Z czasem 
wprowEdzono rozumne udogodnienie, że 
można je opłącać, za niewielką dopłatą, w 
szeregu banków, a ostatnio, bez dopłaty, 
w Miejskiej Kasie Komunalnej. Į 

Czy nie możnąby tego samego zrobić z 
płąceniem podatków. й 

Bezpośrednio w kasach miejskich pła- 
cone są podatki takie, do których żadnych 
kar dopłacać nie trzeba. Inaczej mówiąc: 
kasa główna miasta inkasuje należności re- | 
gulowane bez opóźnień. 

Płatnicy opieszali załatwiają swe; roz- 
rachunki bądź przez sekwestratorów w 
mieszkaniach, bądź przez wydział egzeku- 
cyjny (również w gmachu przy ul. Domini- 
kańskiej). : 

Każdy płatnik otrzymuje na każdy po — 
datek nakaz płatniczy w którym podany || 
jest termin ostateczny uregulowania, 3 

Otóż czy nie możnaby wprowadzić 
inowacji, aby upoważnione do tego spe- 
cjalnie instytucje bankowe w Wilnie „zajęty 
się i inkasem należności podatkowyć 
miasta? 

Coby Magistrat na tem zyskał? : 
Zyskałby odciążenie kas o kilkaset 

osób dziennie. 
Stanowiłoby to wygodę zarówno dla 

niego (zmniejszyłaby się ciasnota w gmachu 
miejskim), taksamo jak byłoby to wygodą 
dla płatników, bo gwarantowaloby im 
szybsze załątwienie płacenia, bez wyczeki= 
wanią w kolejkach. Mik, 

Magistratu 

        

    
   

  

     

   

    

    

    

                              

     

    

    

    
   

     

    
      

      

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— „Źródła Mocy*. Wyszedł z druku | 

kolejny, 5 zeszyt „Źródeł Mocy* czasopisma | 
wileńskiego, poświęconego kulturze ziem b. 
Wiełkiego Księstwa Litewskiego. Numer ten 
w całości poświęcono aktualnym zagadnie- 
niom kulturalnym. Prof. M. Limanowski oce- 
nia dorobek i formę zewnętrzną Wystawy 
Poznańskiej. Ferdynand Ruszczyc barwnie 
kreśli wspomnienia i przeżycia swoje z 0d- 
słonięcia pomnika Mickiewicza w Paryżu. W 
całym szeregu artykułów prof. B. Rydzew- 
skiego dyr. Józefa Jodkowskiego i M. Lima- 
nowskiego zostały omówione potrzeby kul- 
turalne i państwowe ziemi ieńskiej. 

W dziale literackim i naukowo literac- 
kim umieściłi swe prace: Helena  Romer- 
Ochenkowska (o Bazyljanach w Wilnie w 
związku z otwarciem celi Konrada), Wanda 
Dobaczewska-Niedziałkowska, Jadwiga Wo- 
kulska, Emil icz, Ta Stanisław 
Pigoń, Wiktor owicz, itold Hulewicz. 
„_.Wytwórczość roślinną województwa wi. 
a w z z nieurodzajem w roku | 

ubiegłym omawia Zygmunt Hartung. Zeszyt 
Leupelnaj bogate dzialy kroniki i aoc 

1: о 

„Poprzednie zeszyty „Zrodei Mocy“, z 
wyjatkiem pierwszego wyczerpanego, są do 
nabycia w księgarniach. Z zeszytów tych 
drugi został poświęcony w całości konser- 
wacji i dziejom obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej (w związku z uroczystościami ko-_ 
nonacyjnemi), So zaś zeszyt — I Tar 
PE ółnocnym i Wystawie Regjonalnej 
olniczo- Przemysłowej w Wilnie w r. 1928. 

Ra Skład eat R ORŁÓW Wilno, 
ięgarnia św. Wojciecha — Oddział й 

5 (ОюлипЖайзКа 5. WA 

    

      

   

      

    

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i "ed jSdmi 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarcza й 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysłowe . AA 

tuje od M. DEULL tipo 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, | 

tel. 14-46 -0    

          

    

    

———— 

JĄ KANT 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy radykalnie usuwa Zakład Tele dla 
jąkałów S. ŻYŁKIEWICZA, War- 
szawa, Chłodna 22. Prospekty kan- 
celarja wysyła bezpłatnie. — 
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Na srebrnym ekrania 5 P 5 R T GIEŁDA WARSZAWSKA 3 A ARS Od dnia 24 do 27 października 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

RA 24 października 1929 r. Kino Miejskie 0 f f ® 6& 
Devizy | waluty аша araw „Władczyni miłości" w Holly. Pierwszy występ na boisku S a JG Koa SALA MIEJSKA 29 s ы 

wood. stražy miejskiej. Dolary 8,90, 8,92, | 8,88, og Dramat w 8 aktach. W roli głównej: JACK HOLT. Nad program: „UCIEKŁA MU PRZEPIÓRECZ- 
Wyczytawszy w zapowiedziach nowego W niedzielę odbyły się na boisku Belgja wać ZY WA А 863 a a programu w Hollywood takie nazwiska miejskiej straży ogniowej zawody w-siat- Kopenhaga 238,92, 239,52, 238,32 Następny program: „CÓRKA PUŁKU?, 

wykonawców ról, jak: Greta Garbo, John rówkę drużyny strażackiej z mistrzowską Budapeszt 155,84 156,24 155,46 
EB ZE i oe drużyną Sokoła (Wilno) Holandja 057 pa a z 

można było oczekiwać nielada filmu. ы A ё й jeni jświetniej i 
Takich firm, jak pani Greta, jak wielki nas Ai ak Londyn 43,505 43615 4340 KINO-TEATR | Kaprysna... Lib DAGOWER: joszgoney, gram -jON STONE "zachwyca, rusas eis i 

„Done do byle czego nie angażuje się. | jąc w nieznacznym stopniu 28:27, w do Nowy-York 8,90 8,92 8,88 Przepiękna E dramacie salonowo-erotycznym 
miłoście jest Flicie U ac As grywce 42: 40. : Oslo 237,52 238,12 236,92 Ę £ 66 

analnym. i ia fi 2 ) -— он ВЕ у оЫ ннар ло та офе я 2„:‹13:”:&2Зд‘к'г‚ммі.пз]с:п:ё:' aa. Paryż 35,13,5 35,22 35,05 HELIOS" Miłosny szept MOCY 
moneni pie i dramatycznemi napraw- wej i jak się dowiadujemy w RANE Praga 26,42, 26,48,  26,35,5 — 9 99 

ę sytuacjami. | В ВЕ + Szwajcarja! 5 172.83, 173,29, 72,4, i i i i i i i Na swym Baudos I is Oe S end pozę Baa o 5 s pa a > = Cudna historja kochających serc; ZE PAS OCZARUJE WSZYSTKICHI 

a Garbo. : j z : da = 

„Aika a zeępu ės „tę oh ои swój specjalny urok, swój specjalny genre Zawod strzeleckie Jede 1125, „61, 4, Dziś! Zespół koryifejów ekranu GRETA GARBO, JOHN GILBERT, L i urok, Si 8 ТОН iśl Zesp ryifejów ekrat , JOH BERT, LEWIS STONE i DAUGLAS 
i Anas swoją trzyma widza w lokalibrówej a maiso sio > >. Z. a ue KINO-TEATR  FAIRBANKS igr. w przebojowym obrazie pełnym DAE namiętności, s zw i oczaruje cale Wilno 

sai Ol wra lonowye jen  rągwl Kareersklej M rkanienia As, MOS sg dadeZzyni milosci“ „1 ży, : p 
Jego kreacja w „Miłości Kozaka* byłą Onegdajszej niedzieliodbyły si Wil. Gdańsk 173,05. й 53 y 

świetna, miał on widocznie w tamtei mał nie zawody strzeleckie z rod doń o Papiery procentowe: Mickiewicza 22. Dramat nowoczesnej kobiety prawdziwej córy XX wieku, która bez zastrzeżeń i zbyt pochopnie szł: 
lepsze pole do popisu, bardziej odpowiada- mistrz. Chor. Wil. Z. Hi. P. Do zawodów Pożyczka inwest MEI wieza ©* spotkanie współczesnego życia. Specjalną ilustrację muzyczną wykona ORKIESTRA KONCERTOWA 
ła ona jego temperamentowi, jego niewąt- stanęło pięć zespołów w grupie starszych i owa Kalos G syna can a Początek o godz. 2 6, 8 i 10.25. 
pliwej zywiołowości w usposobieniu, dwa zespoły w grupie młodszych, ogółem 50.50. 6 proc.dolaro 80 Go o Si = 
E is Kalba todoczony w. smoking ub 23 Н jowa 102:50, 5 proc. kolejowa 4825.8 proc. m 
rak, czuje się jakby nie w swej własnej zawodach zespołowych zajęły czoło” : tai d да i m в js CHEN ЕО НЕС° КИН В EEE i 

skórze, p to i dlatego kreacje salono“ we z. AŚ Ę a 2 S sn Ba and kris tee Kursy Kierowców Samochodowych = ARORZEKAI ma ii P 0 SAB Y В Kupiędom 
we tego artysty nie należą do najlep- a) w grupie starszych: (strzelanie na $3,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 48,—. w Wilnie, wpobližu 
ma: 0 m.) 82%. 4 i pół „proc, L. Z ziemskie 48, -. | Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie EE manea ( ооа ана <ОИ — па w 

Tak samo Lewis Stone. Przyznam się, 
że po takim koncercie gry, jaki dał w „In- 
trygancie*, oczekiwałem czegoś „więcej po- 
nadto, co we „Władczyni...* oglądać po- 
zwolił. 

Oczywiście role Lewisa Stone w tych 
dwuch filmach są absolutnie w różne, wręcz 
kontrastowe, ale jednak... jednak. 

_ A Douglas Fairbanks? Co Douglas ro- 
bi we „Władczyni miłości*? 

Właśnie to jest dla mnie tajemnicą. 
Szukałem go pilaie po filmie, w ciągu ca- 
łych 10 aktów, czy myślicie państwo, żem 
go znalazė? Broń Bożel 

„ „Douga“ we „Wladczyni miłości" 
niema. 

Pytacie czemu nazwisko jego fuguruje 
ną afiszu? 

Poprostu lapsus. Nie wiem, jakie ła- 
cinskie słowo dorzucić, ale nąpewno lapsus 
czyjś, kto, nie obejrzawszy obrazu z kolly- 
wood, ukłądął treść afiszów i ogłoszeń. 

Ale mniejsza oto. 
Jakaż jest treść środowej premiery w 

Hollywood? 
Oto jest taka: Ekscentryczna Diana 

kocha się w towarzyszu swych zabaw dzie- 
cięcych, przystojnym Nevillu. Nevill kocha 
się w Dianie. 

Diana jest bogata, bardzo bogata. Nevill 
jest tylko zamożnym. 

Ojciec Nevilla wmawia synowi, że się z 
Dianą nie może ożenić, bo jest za biedny. 
Gra umiejętnie, na tem tle, na honorze 
syna. 

I Nevili wyjeżdża do Egiptu, a Diana 
wychodzi zamąż za przyjaciela swego bra- 
ta. Nie kocha jednak męża. 

Dawid, mąż Diany, jest pozornie wzo- 
rem Stateczności i nieskazitelności. W isto- 
cie jest defraudantem. 

Przychodzi taki moment, że jego mal- 
wersacje zostają ujawnione. Popełnia wte- 
dy samobójstwo w dość tajemniczych oko- 
licznościach. 

Diana jest szłachetną [kobietą przeto 
niechcąc, by mąż jej złą po sobie pamięć 
zostawił, nie wyjawia światu i stotnej przy- 
czyny jego śmierci. 

Wszyscy myślą, że to ona właśnie jest 
jej moralną sprawczynią i odsuwają się od 
Diany. 

Wtedy naszą bohaterka pragnie swą 

tragedję zgubić w rozkoszach życia, chce 
w nich zapomnieć ponadto o Nevillu, któ- 
rego jednak, w dalszym ciągu kocha. 

Nie może jednak wyzbyć się swych 
wspomnień. 

Po siedmiu latach podróży wraca do 
kraju i spotyka Nevilla. Miłość odżywa w 
dwojgu, choć Nevill jesr już zonaty. | 

Potem przychodzą ciężkie rozterki na 

Nevilla z których wychodzi on z postano- 
wieniem porzucenia żony. a 

Jak się obraz kończy, tego nie piszę. 

Nie piszę celowo, bo właśnie końcowe je- 

go fragmenty są najbardziej frapujące. Kto 

ciekaw, niech pójdzie i zobaczy. 
Omega. 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

Obejrzyj fowar krajowy 

(NO I IT TTK ITT I T NA DORZECZE 

OSTEN SMOLL. 

* w pogoni za widmem 
Nie można było wątpić, że to sam 

Tanci rozmawiał przez telefon. Nikt 

nie potrafiłby naśladować tego piskli- 

wego, jęczącego głosu, tego zawsze 
wystraszonego tonu. 

Lazard zerwał się gwałtownie i go 

rączkowo zaczął przeglądać leżące na 

stole dokumenty. Westchnął z ulgą. 

Dokumenty były na miejscu. Zdawało 
się, że nic nie zginęło. Nawet na listach 
leżał popiół z cygara. 

Więc nikt nie dotykał do papie- 
rów!... 

Cygaro tliło się na podłodze. Czuć 
było słaby zapach tlącego się dywanu. 

Wszystko wskazywało ma to, że hra- 

bia stracił przytomność na kiłka minut 

zaledwie. Zdumienie jego nie miało 

granic. 

W tej chwili zapukano do drzwi. 
Wszedł sekretarz. 

— (Cieszę się, że pana jeszcze tu 
zostaję, — rzekł, — przepisałem ten 
list. jeśli pan zaraz podpisze, ja... Co 
się stało? ——krzyknął, widząc zmie- 
nioną twarz dyplomaty. ° 

— Ach... ČCzy dawno pan stąd wy- 
szedł? — dysząc ciężko zapytał La- 
zard. 

— Ach, nie pamiętam, doprawdy... 
' ze sześć minut temu. Tak, tak, nie wię- 

cej, jak sześć minut... ale o co chodzi? 
— Czy pan jest pewien, że nie mi- 

nęło więcej czasu? 
— Najzupełniej. Ależ co się stało? 

Czyżby posłaniec przyniósł panu złe 
wiadomości? 

—- Kto? — zapytał Lazard, nie wie 

rząc własnym uszom. 
— Posłaniec. Spotkałem go na 

I m. 7-ma Wił. Druż Harc. punktów 325 
Il m. „Litewską Gromada* Wil. D.pr p.311 
lil m. „Czarna Trzynastka” W. D. H, p. 306 
+ = w grupie młodszych: (strzelanie na 

| m. „Czarna Trzynastka* W.D.H. punkt. 238 
W zawodach jednostkowych zajęli czo- 

łowe miejsca: 
a) w grupie starszych: 

I m. d—h Wasilewski A. z Czarn. Trzyn. 
punktów 84 

z Lit Gromady 
punktów 74 

Il m. d— h Narkowicz S, 

b) w grupie młodszych: 
1 m. d—h Perłowski A. z Czarn. Trzyn. 

uaktów 78 
Il m. d—h Oświecimski J. z Cath. Trzyn. 

p. 71 
Tegoroczne zawody wykazały, że dru- 

żyny osiągnęły już pewną klasę strzelecką 
pomimo braku dobrej broni małokalibrowej 
i środków materjalnych na zakup amunicji 
do stałego i racjonalnego uprawiania strze- 
lectwa. (y). 

A 

u ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

Eg składach aptecznych zńanego a 

M środka od odcisków EH 

Fe] Prow, A, PAKA. 
Lao do o Pol „wokoj ос 

RADJO. 

Piątek, 25 października 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.10: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 13.10—13.20: Transm, 44 
z Warszawy. Komunikat ;meteorologiczny. 
16.35—16.55: Program dzienny repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 16.55— 
17.20: „Zwycięstwo pioruna" odczyt wygł. 
inź. Bukowski.. 17.20--17.45: „Mała skrzy- 
neczka* listy dzieci omówi Ciocia Hala, 
17.45—18.45: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert. 18.45—19.10: „Skrzynka pocztowa Nr. 
88“—odpowiedzi na listy radjosłuchaczy 
wygł. Witold Hulewicz, Dyr. Program. Pol: 
skiego Radja w Wilnie. 19.10 - 19.40: Audy- 
cja wesoła „Dryjada* pióra Zuli Minkiewi- 
czówny w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 
19.40—20.5: Program na sobotę. sygnał 
czasu z Warszawy i rozmaitości. „20.05— 
23.00: Transmisja z Warszawy. pogadanka 
muzyczna, koncert symfoniczny, pogadanki 
i komunikaty. 23.00 — 24.00: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 24 października 1929 r. 

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 
100 Zt.—507— 509. 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski Zł. 125—168 1ly4— 
167 (w złotych za jedną akcję) 

do rąk własnych bardzo ważny list. 
Czy pan go widział? 

— Do kogo on... jak on wyglądał? 
— głos hrabiego załamał się i był le- 
dwie dosłyszalny. 

— Wysoki, ładny mężczyzna. Ogo 
lony, bardzo smagły, brunet, podobny 
do м 

Smiertelnie blady, hrabia Lazard 
spadł na fotel i słabym głosem rozka- 
zał: 

— Prędko! — Trzeba zatelefono- 
wać do Scotland Yard, prędzej! 

Sekretarz patrzał nia niego z naj- 
wyższem zdumieniem, ale przyzwycza- 
jony do posłuszeństwa, zliżył się do te- 
lefonu i zdjął słuchawkę. 

— Czy mam wyjść? — zapytał de 
likatnie. — Już połączono nas. Czy też 
mam zostać? 

— Nie, proszę wyjść.. .ale czekać 
aż zawołam, — rozkazał gorączkowo 
Lazard. Proszę nie wychodzić z domu, 
zanim się nie rozmówimy. Może będę 
potrzebował natychmiast pańskiej po* 
mocy. Trzeba się dowiedzieć, kto wpu 
Śścił do domu posłańca. 

Sekretarz podał mu słuchawkę i 
wyszedł z gabinetu wciąż jeszcze nie 
mogąc zrozumieć, co się stało? Czuł 
jednak, że zaszło coś niezwykłego, a 
bardzo nieprzyjemnego dla jego szefa. 

Lazard czekał, dopóki drzwi za se- 

kretarzem się nie zamknęły, potem we- 

zwał do telefonu starszego oficera. 
Odezwał się ostry, rozkazujący 

głos. 
— Tutaj Wiiłam Delbury, starszy 

inspektor. Czy to z domu hr. Lazarda? 
— Przy telefonie hrabia Lazard. 
— Czekałem na pański telefon, sir. 

Czy nic się u pana nie stało? 
Lazard wysiłkiem woli opanował 

wzruszenie i 'wziął się w ręce. Panicz- 
ne przerażenie, które ogarnęło go na 

schodach. Mówił, że musi oddać panuchwilę minęło już. Pod wpływem stra- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. p: 

skie 51.25 8 proc. Łodzi 58,90 . 5 proc. 
Siedlec 42,-, 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 81, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 47,75 

) Akcje: 

Bank Polski 165— —,— Powszechny 
Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowych 
7850. Puls —. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 29, Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 90. Ostrowiec 83. 
Starachowice 21:— 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. Nobeli4,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 100. Bank Hand- 
lowy 119,—. 

CENY. W WILNIE. 

Z dnia 22 października r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 39 - żyto 
25—26, jęczmień 25— 26, owies 25 - 26, gry- 
ka 29—33, otręby pszenne 20—22, żytnie 
18 19, ziemniaki 8 9, siano 10 - 12, słoma 
8-9, makuchy lniane 47—48. Tendencja 
wyczekująca, Dowóz dostateczny. Zapotrze- 
bowanie małe. 

Mąka pszenna 90 110, żytnia razowa 
29 30, pytlowa 40—43 za kig. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110 
perłowa 60 - 80, pęczak 55 — 60 z 

A kg. manna 100—130. 
Mięso wołowe 200--240, cielęce 290— 

300, baranie 180— 200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 

0. 
Nabiał: Mieko 40—45 gr. za litr, śmie- 

tana 180—200, twaróg 100—120 za | kg. 
ser twarogowy 180—200, masło niesolona 
600- 650, solone 550— 500. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50-60, fasola bia 
ła 140—160, kartofle 9—10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona 70—80 marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6-7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 60-80 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 70—100 za 1 
kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat, 100— 
120, Il gat. 70--80,śliwki węgierki 170—180. 

Grzyby: Świeże borowiki 250 — 300 zł 
za 1 kg. rydze 200—220, mieszane 0,25— 
0.30, suszone borowiki 15—18 zł. 

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

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

chu zwrócił się do policji, ale gdy o- 
chłonął, zdał sobie sprawę z głupstwa 

które popełnił. Przedewszystkiem, mi: 

mo całej swej genjalnościDan nie mógł 
zmartwychwstać. Po drugie, Lazard 
rozumiał, be zwracając się do Scotland 
Yardu, wkładał dobrowolnie głowę do 
paszczy lwą. 

— Pan... pan mówi, że czekał na 
mój telefon... dlaczego- — pytał, by 
zyskać na czasie. 

— Bo, właśnie przed chwilą, sir, 
telefonował ktoś do mnie od pana. Sło- 
wa tego człowieka, nasunęły mi przy- 
'puszczenie, že pan zwróci się do nas o 
pomoc. 

Ale któż mógł telefonować do pa- 
na ode mnie? 

— Nie mogę tego powiedzieć. Nie 
mówiąc już o tem, że nie powinienem 
tego robić, przedewszystkiem jednak 
sam nie wiem... 

— Pan przecież musi wiedzieć, z 
kim pan mówił? 

— Niestety, nie wiem! Słyszałem o 
tym człowieku, ale nikt z nas nigdy go 
nie widział. Często w sposób bardzo 
nieoczekiwany mieszał się do naszych 
spraw. Dzi, przed chwilą był w pań- 
skim domu i telefonował do nas. Chciał 
bym wiedzieć, jak się to mogło stać? 

—W domu mam tylko jeden aparat 
telefoniczny, ten z którego mówię w 
tej chwili. Przez cały wieczór nie było 
tutaj nikogo, prócz mnie. Skąd pan wie 
że telefonowano właśnie z mego apara- 
tu? Kiedy to się stało? 

— Przed dziesięciu minutami, sir. 
Co do tego, że telefonowano właśnie z 
pańskiego domu, nie mam wątpliwoś- 
ci. Natychmiast sprawdziłem. Telefoni 
stka twierdzi kategorycznie, że mówio- 
no z pańskiego aparatu. 

Lazard z rozpaczą potarł czoło. Po 
moc Scotland Yardu była mu niezbęd- 
ną, 'ale nie mógł prosić o nią. Czuł że 

XL AMATORSKIEJ dla 
tygodniową i w grupie XLI 

Pań i 

Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 

ż UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 28 października r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 

Panów z nauką 
ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką Ż i pół miesięczną. 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Przy kursach warsztaty repatacyjne dla 
samochodów i ciągówek: rolniczych. 

Kiwszerkaśmfałowska 
oraz Gabinet Kosme- 

KL He zmat= 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku. 
rzajki, wypadanie wło- 
z. Mickiewicza 46. 
m 5. 

5-cio 

sekretarjat kursów 

Z6tb=Fg 

  

KAWĄ „GLAN 

  

О УА 
  

środek, to pić 

smaczną, zdrową, 

Cena: 15 zł. kig.; "/2 kig.   
  

[ | I w Województwie Nowo- 
(Wal gródzkim, obszaru 260 ha, 

z zabudowaniem i inwentarzem, 12 
klm. d stacji kolejowej. Sprzedamy 
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 

Męsiel © wysokiej kaloryjności, 
wagonowo i detalicznie z 

dostawą w zapiombowanych woząch 
od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

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

HEMOROIDY 

  

  

górnośląski i dąbrowiecki 

  

     
   

  

a 

  

ciemne chmury pochylają się nad nim, 
coraz niżej, i zdawało mu się, że żela: 

zna obręcz otacza go coraz ciaśniej, 
zaczyna dusić... 

Odchrząknął i już spokojnie, z to” 
nem, pełnym godności rzekł: 

— Zdaje mi się, że zaszło nieporo- 
zumienie, inspektorze. W każdym razie 
to co pan mówi o tajemniczym czło- 
wieku, zdumiewa mnie. Ja chciałem je- 
dynie zakomunikować panu, że jakiś 
posłaniec, czy też osobnik w przebra* 
miw posłańca... był w moim domu przed 
kilkunastu minutami. Nie mogę wyjaś- 
nić, gdzie zniknął i skąd się wziął. 

— To dziwne, nieprawdaż? 
— Niezwykle dziwne! Ja sam nie 

widziałem go. Ale rozmawiał z nim mój 
sekretarz, który spotkał się z nim na 
schodach. Ponieważ to się działo w 
gmachu poselstwa, uważałem za stoso” 
wne zakomunikować o tem panom. 

— Dziękuję, sir, jestem panu bar- 
dzo wdzięczny za informacje. A więc 
tego posłańca nie udało się odnaleźć? 

— Sekretarz mój szuka go właś- 
nie. Chcę wiedzieć kto wpuścił go do 
domu. Na pytanie sekretarza odpowie” 
dział, że przyniósł bardzo ważny list 

do mnie i ma go oddać do rąk wlas- 

nych. Sekretarz wskazał mu drogę do 

mego gabinetu. Ale ja go nie widzia- 

łem. Nie wchodził tutaj. Zniknął z do- 

mu. jest to istotnie nadzwyczaj taje- 

mnicza historja, nieprawdaż? : 

— Nadzwyczajne! Czy pan nie ma 

w domu ważnych dokumentów, albo 

wielkich pieniędzy? : 

— Nic a nic. W każdym razie nic 

takiego, dla czego złodziejom warta by 

łoby się fatygować. Proszę zaczekać 
chwilę! 

Do gabinetu wszedł sekretarz. 
— No? — zapytał Lazard. 
— Zupełnie niezrozumiała dla 

mnie historja, — zawołał zdenerwowa 
i. 

Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energję, jędrność 
ciała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny 

KAWĘ „GLANOWĄ: 
zupełnie nieszkodliwą na serce, 

jak również zalecaną w racjonalnem odżywianiu dzieci. 
Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorem 

w majątku Żuki ziemią Wileńskiej 
Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia 

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

Wysyła się za zaliczką pocztową. 

    

a š Codziennie Są LEKARZE JO "W 
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dB Iosmotyka Bū 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Orai kobiecą kon- 

L serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 

WOZEK OR M WUBAM SMEtYKI racjonalnej. 
о 

— A. Kiister. 
8 zł.   1eSp-S 

  

KOBIECĄ 

A.Biumowiez oe Sżcc loskonali, odświeża. 
ю usuwa braki i skazy, 

Choroby weneryczne, Regulacje i trwałe 
skórne, i syfilis. Przy” przyciemnianie  brwi 
ięcie: Od 9-1 13—7. Gabinet Kosmetyki 

Wilno, Leczniczej „CEDIB* 

dg: 10—8W 
Z*P, 43.znejduje się wraz z tel: 17-80. 

nauczycielki 

SE W dolżrów. 
2 zczegółowe  oferty 

Poszukuję do Biura Reklamo- 
posady gospoayni, wego S. Grabowskie- 
albo kucharki, znam go, Garbarska 1. Ola 
dobrze CE i go-S. M. 2659 - @ 
spodarstwo, СагБаг- % о — Inewskie w ska 167 В litewskie w 

Ž Sery główkach tłu= 
> ste i smaczne 

Doświadczona od 7р Д 2 kilozram 
pauczycielka p L ll ы M 
kuje posady do ma- 
jątku. Posiada długo- „j >.ydUINZEICZ 
letnią praktykę, Oraz tej, 8-72, ъ 
poważne referencje. —° 
Zamkowa 19. Soda- 
licja św. Piotra Kia- 
wera, nauczycielce 
od g. 4-6 p. p, —Z 

e 

"TT 
BAYSATA 

  

Poszukuję pracy 
dozorcy domu, lub na BEE 
wyjazd pisarza pro- 4 kupną domów mu- 
weniowego, ekonoma rowanych (dla b. po- 
czy gajowego. Jestem ważnych reflektan- 

uchodcem z Rosji.tów) w cenie od 
Posiadam wykształce- 312.000 dol. Mogą 
nie sześć klas gim-D)Ć większe długi 
nazjum, kursy i odpo- hipoteczne. _Zgłosz.: 
wiedne _ referencie. qlencja _ „Polkres”, 

obecnej chwili Wilno, Królewska 3, 
—0 

rodziną w Bardzo = gjożyczki szybko ® 
krytycznych materjal- „dogodnie z ma- 
nych warunkach, bez ; łemi kosztąmi zą- 
srodków do życia.! łatwiamy poważnie 
Ul. Tuskulańska 12) Wileńskie Biuro 
m. 4, Wilno. Ignacy | Komisowo - kanal. 
Mienicki. —o| Mickiewicza 21, 
TEE tel. 152 | 0£55—0 

Poszukuję Przy ul. Mickiewicza 
muzyki ul. Wielka 21. Gas ages wrze cep waj ię SKLEP 

Telef. 921). od g' 10—7. 

  

  

DOKTOR HF оче 
D.ZALBOWIEZ 
chor. weseryczne, & LOKALE 8 

1 Ib 2 pokoje 

syillis,  sarządów 
moczowych, od 9 
—i, od 5-—8 wiecz. 
Elektroterapja A 

ze wszystkiemi wygo* 
Nao i 4 telefonem, do 

i „  |wynajęcia solidnym 
Kobieta-Lekarz | jokatorom. Antokol- 
ŚL ŻElOWICZOWA | ska 262 m. La. — & 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZÓW. 
Gd 12-21 Od 4—6, 

    

Ładny pokój 
z opałem | wszelkie- 

uła Miekiewicza 24, |mi wygodami za 2 
tel. 871, Ponoc 5 

AB Е z 
DOKTOR dziećmi. Wedle życze- 

nia zdrowy stół po HanryłkieWiczowa pzyz dza Bo 
przyjmuje od g. 11-12 Brzózka 6 (okolica 
i od 5—6. Choroby Zakretowej i Rzecz- 
skórne, leczenie wło- nej), lub porozum. 
sów, operacje kosmme- tej, 456 od as 2 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1, — 

ny młodzieniec. — Nikt w domu nie 
widział posłańca! Pytałem całą służbę. 
Nikt go nie wpuszczał i nikt nie wypu- 
szczał z domu. Zaczynam podejrzewać 
że stałem się ofiarą halucynacji. Mógł- 
bym jednak przysiądz, że widziałem 
go przed sobą tak jasno, jak widzę te- 
raz pana. / 

— (Co mówi służba? 
— Wszyscy są zdumieni. Przysię* 

gają, że przez cały wieczór nikt nie 
dzwonił. Obejrzałem wszystkie drzwi 
i okna i wszystko znalazłem w porząd- 
ku. Kazałem przeszukać cały dom. Kim 
by ten człowiek nie był, musiał pota- 
jemnie dostać się do domu i tą samą 
drogą zniknął bez śladu! 

Lazard znów wziął słuchawkę. 
— Może pan nie powtarzać sir, Sły 

szałem całą rozmowę. — rozległ się su 
chy głos na drugim końcu drutów. Pan 
podpisuje jutro pożyczkę Państwo- 
wą ***, jeśli się nie mylę? 

— T.tak — odpowiedział niepe- 
wnie Lazard, 'a ręka jego drgnęła. 

— W takim razie zaczynam coś ro- 

zumieć! — zabrzmiał stalowy głos in 
spektora. — Sądzę, że powinniśmy się 
zobaczyć... czy pan nie ma nic przeciw 
temu? 

„M Czyž pan.. czyž to jest tak ko: 
nieczne? O tak późnej godzinie? 

— Tak, sir. Ja nie mogę oszustów 
złapać po drucie. Muszę być na miej- 
scu i sam wszystko obejrzeć. 

— Obawiam się, że nie będę mógł 
przyjąć p”na dzisiejszej nocy. Mam 
bardzo ważną pracę i będę zajęty do 
rana. Jesli pan inspektorze, zjawi się 
mnie jutro, z przyjemnością dostarczę 
żądanych informacyj. 

— Słucham, sir. Będę więc u pa- 
na jutro. 

Delbury powiesił słuchawkę i pod- 
biegł da Shofnesy, trącając go w ra- 
mię: 

. 

  

  

"7 komierska 3—24. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńs 

-g ul. Kasztanowej 2—12, 
od 9—12 rano. — —& 

WAWAWAW PISZEMY | 
Jį NA MASZYNACH | AUPAG | SPRZEDAŻ | „TANIO, 

p szybko i fachowo 
ОНАЧА '\Ё/ііеры(і:г "Biuro 
Fabrykę mydła | Mickiewicza 21: | 
sprzedam. s czę- tel. 52. 50 | 
ściami. Oferty pisem= "R т ООО 
ne do adm. „Słowa* Poszukuję 
dla S. R. i „R. —Eswego stryja Alek- 

sandra Stankiewicza,. 
zam, w 1925 r. w 
Wilnie. Ktokolwiek 
wiedziałby o jego po- 
bycie, proszony jest 
zawiadomić do adm. 

sprzedamy 3 domy 
w pobliżu kolei z 
własnym placem 

„ 300 s. kw. 
Wileńskie Biuro 

EEG 

    

Komisowo - kiand- | Słowa”. —1 

Mickiewicza 21, - 
tel. 152, — 226% -0 Pożyczki 

Koinierz nisko - procentowe 
SKUNKSOWY  oka-] Załatwia szybko i 
zyjnie do sprzedania. dogodnie 

Młynowa 21 m. 6.į Dom ki.-K. „Za- 

Oglądać od 2 po poł. chęta*  Mickiewi- 
—0 | сга 1, tel. 9-05.__] 
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Wi- 
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— Słyszałeś? — nszyknął, — 
dmo znowu ma rację! 

— Aha, mówiłem odrazu! Za.rsze 

jest gotów założyć się o cały majątek, 
że on ma rację. Niech mu Bóg da zdro- 
wie ii szczęście, — uśmiechnął się spo” 
kojnie Irlaridczyk. — Widmo wsunęło 
nos do domu przy Saint - James i na- 
straszyło śmiertelnie wielkiego dyplo- 
matę. 

Delbury w milczeniu gładził włosy, 
usiłując uporządokwać szalejące my- 
śli. Wydarzenia ostatnich czterech dni 
przelatywały przed jego wyobraźnią, 
jak w kalejdoskopie. 

Ciemne i niezrozumiałe dotąd spra- 
wy, zaczęły się nagle rozjaśniać. 

— Więc to prawda, że Widmo włó 
czyło się znów po mieście? 

— Włóczyła się! — krzyknął Del- 
bury. — Ależ on nic innego nie robi! 
W przebraniu pasłańca! A do djabła, * 
to dopiero historja!... Czuję, że wynik- 
nie z tego wielka sprawa, zobaczysz. 
: Trzeba telefonować na Kinsvy, 
żeby zwrócono uwagę na wszystkich 
posłańców. Niech zatrzymają każdego, 
kto) się na tej ulicy zjawi. Gdyby 
który próbował uciekać, niech strze- 
lają. Ranó muszę już mieć Widmo 
tutaj! 

— A pan pojedzie na 
do dyplomaty? 

— Nie, bracie, nie jestem głupi! 
Nie mam ochoty osmalić sobie palce. 
Trzeba poczekać. Jeśli połowa tego, 
co pisze Widmo, jest prawdą, on sam 
skręci sznur na siebie. Od szóstej ra- 
no będzie z go śledzie — dobrze? 

Delbury /zatelefonował do mieszka- 
na szefa i opowiedział mu ostatnie wia 
domości. 

śniadanko 

kie“, Kwaszelna 23. 
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