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'wa_uiszczona poczto' ryczałtem, 
nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Upadek jedendstego ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
gabinetu Briana 

Pałyż, 23 piźdpierjnika, 

Dnia 27 lipca, nazajutrz po ciężkiej 

walce, jaką stoczył w Parlamencie o 

ratyfikację układów z Wielką Brytanją 

i Stanami, Zjednoczonemi w przedmio- 

cie długów, p. Rajmund Poincare po- 

dał się do dymisji z powodu choroby. 

Hypertrofja prostaty była już tak dale- 

ko zaawansowana, że wybitny miąż 

stanu musiał zaraz się poddać operacji 

Lekarze ułożyli, że dla większego bez- 

pieczeńs.wa odbędzie się ona w dwu 

etapach: naipierw otworzony zostanie 

pęcherz moczowy, a później — kiedy 

zniknie stan zapalny — wycięta z0- 

stanie prostata. Niestety, zaraz przy 

pierwszej operacji p. Poincare się za- 

ziębił ii dostał lekkiego zapalenia je- 

dnego płuca. To wydłużyło znacznie 

przerwę między dwiema operacjami bo 

lekarze musieli przedewszystkiem wy- 

leczyć płuco. Kiedy p. Poincare czuł 

się już dobrze, dokonano: z powodze- 

niem drugiej operacji: stało się to 21 

bm. Przez kilkanaście dni wielki chory 
będzie pozostawał pod obserwacją le- 

karską (bo komplikacje są zawsze mio- 

žliwe), 1 potem pojedzie na konwale- 

scencję ma południe. Zapewne okało 

Bożego Narodzenia będzie zupełnie 

zdrów. Może potem żyć i pracować ze 

dwa dziesiątki lat. Wszak staremu Cle 
menceau wycięto priostatę ćwierć wie- 

ku temu... 

Ten długi wstęp „lekarski* był po- 

Gzebny bo przedłużenie choroby p. 

Poincare'go ma już skutki polityczne. 

W lipcu pp Doumergue, Poincare i 

Briand ułożyli się po przyjacielsku, że 
na jesieni ustępujący premjer znów 

stan'e na czele swego gabinetu. Dlate- 

go nie przerrowadzono w jego skła- 

dzie żadnych zmian: poprostu p. Bri- 

and, minister spraw zagranicznych, 

objął priezydjum rady ministrów, zapo- 

wiadając w Izbie 1-go sierpnia, że jego 

gabinet jest „wakacyjny i ma tylko 

na celu reprezentowanie Francji na 

konierencji haskiej. Ale pozostawiony 
sam sobie, p. Briand zachował się w 

Hadze tak jak zawsze: bardziej się 07 
bawiał zerwan'a konferencji niż ewen- 
tualnej opozycji w izbach irancuskich 
z powodu zbyt wielkich ustępstw. W 

słowach bardzo ostrożnych, unikając 

jakiejkolwiek przykrej uwagi pod ad- 
resem p. Briand'a p. Poinca.e uznał 

jednak za konieczne sformułować pe- 
wne zastrzeżenia. Uczynił tonie w 

dzienniku francuskim, ale na łamach 
„Nacion“ (Buenos Aines) z 1-go wrze- 
Śnia: „Trzeba przyznać, — pisał, — 

+ © wyniki konferencji haskiej nie po- 

zwalają na bardzo optymistyczne wnio 
ski w sprawie unji europejskiej... Kon- 
ferencja haska nietylko opóźniła wpro 

wadzenia w życie planu Young'a, nie- 
tylko wstrząsnęła jego podstawami, 

ale zepsuła jeszcze atmosferę, w jakiej 

dzieło to winno była się dokonać. 

Francuskie dzienniki umiarkowane 
dały wyraz swym opinjom w fonmie 
0 wiele ostrożniejszej. Specjalnie czy” 
ni się w tych kołach p. Briand'owi za- 
rzut, że właściwie zgodził się na o- 
Próżnien'e całej Nadrenji przed 30 
Czerwca 1930 roku nie uzyskawszy 
od Niemiec wyraźnych zobowiązań, 
nawet w zakresie wprowadzenia w ży- 

ie planu Youmg'a. „Ta polityka rezy- 
Snacji czy ślepego optymizmu (jak 
kto chce) jest polityką lewicy: nie bę- 
dziemy jej dłużej tolerowali...* Taka 

Ko była myśl przewodnia szeregu ar* 
 tykułów wstępnych, jakie ogłosił (bez 
podpisu) w „Journal des Debalis“ p. 

drzej Chaumeix, broniący tej sa- 
AJ tezy (za podpisem) na łamach 
»'ugara'. To samo/ myślał p. Ludwik 

arin, szef „Unji republikańskiej”, pra 
Wicowej, grupy w lzbie, liczącej sto 
głosów, 

Wśród grup centrowych z pewnym 
pokojem śledzono za tym prawdzi- 

WYM „buntem prawicy i rozumiano, 
ŻE STOZji to poprostu rozbiciem więk- 
SzoŚCi, ną jakiej opierał się jedenasty 
gabinet, Briand'a, a więc większości 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

W przededniu sesji Sejmn 
Wersje i domysły. 

Aczkolwiek do pierwszego posie- 
dzenia Sejmu mamy jeszcze pięć dni, 
jesienny sezon polityczny można uwa- 
żać za otwarty. Zarówno w kuluarach 
sejmowych jak w prasie stołecznej, 
przedtem nudnej i pustej możemy ob- 
serwować zmianę wyraźnie wskazują- 
cą zbliżanie się „gorących“, według 
opinji opozycji dni walki o „demo- 
krację parlamentarną". Bojowym punk- 
tem programu opozycyjnego jest wnio- 
sek o nieufności dla rządu dr. Śwital- 
skiego. Wniosek ten czytamy w „Na- 
szym Przeglądzie" zgłoszony przez 
lewicę otrzyma poparcie zarówno pra- 
wicy jak i klubów mniejszościowych 
bez względu na to, czy Endecja i Ukra- 
ińcy zgłoszą odrębnie umotywowane 
wnioski. Koło Żydowskie, które obra- 
dowało w nieobecności posłów gali- 
cyjskich nie miało powodu do zrewi- 
dowania dotychczasowej swej taktyki, 
albowiem radykalny jego odłam gło- 
sował wszak z reguły przeciwko bud- 
żetowi. Niejednokrotnie już pojašnia- 
liśmy, że jest to parlamentarny wy- 
raz negatywnego ustosunkowania się 
do faktu ignorowania elementarnych 
postulatów mniejszości żydowskiej, 
pozostającej w całkowitej niezaležno- 
Ści od konstytucyjnego problemu for- 
mowania rządu i systemu sprawowa* 
nia władzy wykonawczej'* 

Na wniosek o nieufności sfery de- 
cydujące są jednak przygotowane.We- 
dług bowiem oświadczenia (posła Ja- 
na Piłsudskiego, które ukazało się w 
prasie stołecznej zjawisko to nie jest 
greźne, albowiem opozycja lewicowa 
posiada dostateczną większość @а 
stworzenia jekiegokolwiek innego. Jeś- 
li votum nieufności będzie zgłoszone, 
wówczas rząd prawdopodobnie ustą- 
pi, ale nie będzie to oznaczało zmia- 
ny rządu. > 

„Ten sam rząd—miał powiedzieć 
poseł Jan Piłsudski—obejmie w dal- 
szym ciągu ster władzy w państwie". 

Według dalszych informacyj „N. 
Przegl." sfery decydujące mają sko- 
rzystać z okazji celem wprowadzenia 
zmian w resorcie rolnictwaa być 
może i komunikacji. Nieuniknioną jest 
również zmiana premjera. W pogło- 
skach i wersjach tyle razy odegrze- 
wanych i tyle razy prostowanych wy- 
mieniane są nazwiska gen. Sosnkow- 
skiego, płk. Matuszewskiego, płk. Pry- 
stora, pik. Sławka i min. Patka. Inna 
wreszcie informacja kuluarowa głosi, 
że sfery decydujące po pierwszym 
i drugim wniosku o votum nieufno- 
Ści dla Rządu oddadzą inicjatywę Sej- 
mowi i zgodzą się na utworzenie rzą- 
du parlamentarnego aby wykazać, że 
Sejm niezdolny jest do życia i rządu 
takiego wyłonić nie potraii. 

Wszystko to są jednak wersje 
i domysły, które z obowiązku infor- 
macyjnego notujemy w przededniu 
otwarcia sesji Sejmu. ; 

Trakfat koncyljacyjny polsko- 
chilijski 

WARSZAWA, 26.X Pat. "W dniu 19 b; 
m. został podpisany w St. Jago de Chile 
traktąt koncyljacyjny polsko chilijski. W 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej traktat 
podpisał minister pełnomocny  Mazurkie- 
wicz, poseł Rzeczypospolitej w Argentynie, 
akredytowany również przy rządzie repub- 
liki Chile. Trakiat przewiduje wrazie sporu 

między, stronami postępowanie wyłącznie 
koncyljacyjne, czyli pojednawcze, odróż- 
niając się tem samem od szeregu trakta- 
tów zawartych przez Polskę w formie mie- 
szanej koncyljacyjno-arbitrażowej. „Jest to 
pierwszy tego rodzaju traktat zawarty 
przez Polskę z jednem z państw kontynen- 
tu amerykańskiego. 

Okolicznościowe zniżki ina kole- 
jach dla uczącej się młodzieży 

WARSZAWA. 26.X. Pati Pan minister 
komunikacji udzielił młodzieży _ szkolnej 
zniżek na kolejach na czas feryj z_ okazji 
świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusz- 
nego. Z ulg tych może korzystać młodzież 
szkolna już Od dnia 30 października do 
dnia 5 listopada b. r. 

[ Dr. Girszewicz | 
„ POWRÓCIŁ i 

i wznowił przyjęcie chorych od 4-6 
(oprócz piątku) | 

Portowa 19, tel. 721, 
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Waliemarastwi odmówiono nawet 1e- 
twolenia na odczyty w Uniwersytecie 

KOWNO. 26,X Pat. Zapowiedziany na 
dzisiaj odczyt Woldemarasa w uniwersyte- 
cie kowieńskim p. t. „Zadania kulturalne 
Litwy”, jaki Woldemaras miał wygłosić w 
charakterze nie profesora, lecz człowieka 
prywatnego, ' został odwołany. Powodem 
oawołania było to, że senat akademicki 
obawiał się ekscesów, jakie mogłyby na- 
stąpić wśród studentów, część których na= 
strojona jest faszystowsko i popiera Wol- 
demarasa i która go prosiła o wygłoszenie 
Odczytu, przeciw czemu wystąpiła reszta 
studentów. 

Plemm profesorów wydziałn historycz- 
nego 32 głosami przeciwka 4 odrzaciło 

piośtę Woldemaraga 
KOWNO. 27,X Pat. Ostateczna decyzja 

w sprawie prośby Woldemarasa co do po- 
nownego objęcia katedry profesorskiej za- 
padła dopiero przedwczoraj na posiedzeniu 
profesorów wydziału historycznego. Prośba 
Woldemarasa odrzuconą została 32 głosa- 
mi przeciwko 4. Dalej postanowiono, że 
jeśli Woldemaras zamierza ubiegać się o 
katedrę profesorską, winien on przedstawić 
odpowiednią pracę naukową oraz złożyć 
wymagane przez statut uniwersytetu egza- 
miny. 

Interwencja redaktora „Lietuvos Aidas“ 
w coli złagodzienia tonu prasy 

„ KOWNO, 26X Pat. „Echo“ komuniku - 
je, że redaktor oficjalnej „Lietuvos Aidas“ 
Gustajtis rozpoczął pertraktacje z redakto- 
rami gazet kowieńskich w celu złagodzenia 
ostrego tonu, jakiemi gazety posługiwały 
się w polemice. Tego-rodzaju porozumie- 
nie zamierza Gustajtis osiągnąć drogą 
wspólaych narad, Ostatnio narada taka 
miała miejsce pomiędzy redaktorami „Lie- 
tuvos Aidas“, „Lietuvos Žinios“ i „Rytas“. 

Krakowsty archeolodzy w Kownie 
., KOWNO, 26. X. PAT. W ciągu naj» 

bliższych dni przybywają w celach nauko- 
wych do Kowna dwaj krakowscy archeolo- 
dzy prof, Antonowicz i prof. Simkowicz. 

Sprawa o zamkolęcie liiewskiej parti 
sacjaldómokratów | stronnictwa | sjūni- 

stów socjalistów 
Z Kowna donoszą: W początku listo- 

pada Sąd „Okręgowy rozważy sprawę litew- 
skiej partji socjaldemokratów i partii sjo- 
nistow-socjalistów przeciwko postanowie- 
niu komisji przy urzędzie Naczelnika m. 
Kowna i pow. Kowieńskiego o zamknięciu 
tych stronnictw, jako uprawiających dzia- 
łalność przeciwpaństwową. 

Stanowiska komisii będzie bronił _pro- 
kurator sądu. 

Jest to pierwszy twypadek w Litwie, 
gdy przy rozważaniu spraw cywilnych wy- 
stępuje przedstawiciel prokuratury. 

Wybory do rad gmiomych w Litwie 
Z Kowna donoszą: |-go października w 

całej Litwie rozpoczęły się wybory do rad 
gminnych i starostw wiejskich. Wybory w 
każdym powiecie trwają po 5—6 dni. Wed- 
ług danych Departamentu Samorządowego, 
w pow. Birżańskim, Trockim, Jeziorskim, 
Kretyngowskim i Poniewieskim wybory juź 
się zakończyły; wybrano tu przedstawicieli 
zarówno do rad gminnych, jak i starostw 
wiejskich. _ 

„ Obecnie wybery odbywają się w nastę- 
pujących powiatach: Birżanskim,  Sejneń* 
skim, Szawelskim, Taurogowskim, Wyłko- 
wyszkowskim, Rakiszkowskim,  Telszew= 
skim, Kiejdańskim, Rosieńskim, Uciańskim 
i Wiłkomierskim. Pozatem ogłoszono już 
również wybory w pozostałych 4 powia- 
tach: Olickim —25 paźdz., Możejkowskim— 
28 paźdz., Sząklowskim—29 paźdz. i Ko- 
wieńskim—4 listopada: 

Wybory mają być zakończone 10 listo« 
padą. Średni udział wyborców uprawnio- 
nych do głosowania, w powiatach, gdzie 
wybory zostały już zakończone, wynosi 50 
proc ; są jednak powiaty, gdzie udział w gło- 
sowaniu wyraził się 80 proc. wyborców. 

Wybory do rad powiatowych i miej- 
skich odbędą się póżniej, gdy zdstinie 
ostatecznie opracowana ustawa wyborcza, 

Reorganizacja armji estońskiej 
TALLIN. 26,X, Pat. Jak komunikują z 

kół poinformowanych, w związku z zamie- 
rzoną reorganizacją armji estońskiej powo- 
łana została specjalna komisja, która mą 
się zająć opracowaniem projektu reorgani- 
zacji. Komisja ta pod przewodnictwem na- 
czelnika państwa odbyła już pierwsze po- 
siedzenie, na którem minister wojay wy- 
głosił referat o zasadach projektu reorga- 
nizacji. Między innemi projektowane jest 
zmilitaryzowanie straży pogranicznej oraz 
zwiększenie ilości terminów powoływania 
rekrutów do armji z dwóch do trzech razy 
na rok i to poczynając już od 1 lutego 
roku następnego. Oszczędności, jakie dzię- 
ki reorganizacji mogłyby być poczynione, 

WĄ wyniosłyby około miljona koron estofi- 
|] skich. 

Dyskusja w sójmie łotówskim 
RYGA, 26. X. PAT. Na wczorajszem 

posiedzeniu sejmu w dalszym ciągu odby- 
wała się dyskusją nad uchwałą rady mini- 
strów io reformie kasy chorych. Wobec 
znacznej ilości zapisanych do głosu dalszy 
ciąg dyskusji przeniesiony został na następ- 
ww posiedzenie, które odbędzie się w pią 
ek. 

ZLECK — я . 
LIDA — uł, Suwaiska 13, 9, Mateski, 

Księgarnie E- wa a 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowinc 

ETC WWDORAWZ JAY PPRZACZANEWE 

Komunikaty oraz 
o 25 proc. drożej. 

Za tekstem 15 ak. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację 

  

Przygofowania do sesji Sejmu | 
WARSZAWA 26 X. (tel. wł. „Słowa”) Wszelkie prace przygotowaw- 

cze do sesji Sejmu są ukończone, Częściowo odnowiony gmach Sejmu 
i wzorowo wyprzątnięta sala obrad oczekuje już tylko posłów. 

W materjały do obrad Rząd zaopatrzył lzbę obiicie. Dziś wpłynął 
do kancelarji Sejmu preliminarz budżetu na okres od 1-go kwietnia 1930 
do 31-go marca 1931 r. zamykający się ostateczną sumą dochodów 
2.943,011.040 zł. sumą wydatków 2.934.741.480 zł. Specjalny ustęp ustawy 
skarbowej upoważnia rząd do dalszego wypłacania 15 proc, dodatku do 
uposażeń urzędniczych analogicznie do tego jak to się działo w ciągu ca- 
łego bieżącego okresu budżetowego. 

Nadto projekt ustawy skarbowej przyznaje Ministrowi Skarbu w mia- 
rę znalezienia pokrycia prawo powiększania pewnych wydatków posiadajź- 
cych szczególnie doniosłe znaczenie dla państwa z powodów gospodarczych 
lub oświatowych. 

Do wydatków takich zaliczono rozbudowę polskiej floty handlowej, 
żeglugę powietrzną, budowę szkół powszechnych, pomoc na odbudowę 
kraju i prace meljoracyjne. 

Poza preliminarzem budżetowym, Ministerstwo Skarbu przesłało dziś 
do Sejmu zamknięcia rachunkowe okresu budżetowego 1927—28 oraz pro 
jekt ustawy o dodatkowych kredytach za tenże okres. Kredyty te przewyż- 
szają sumę 560 miljonów zł. i są temi właśnie wydatkami pozabudžeto- 
wemi, które z woli opozycji sejmowej stały się przyczyną procesu b. min. 
skarbu Czechowicza przed Trybunałem Stanv. 

Pogloska © zamiarze aresztowania Woldemarasa 
pofwierdza się 

Przemawiają zatem zarówno względy polityczne, jak i 
roztrwonienie grosza publicznego 

RYGA, 26. X. PAT. Z Kowna w dalszym ciągu napływają 
pogłoski, że w sferach rządowych poważnie noszą się z zamia- 
rem aresztowania Woldemarasa. O powodach ewentualnego are- 
sztowania krążą różne wersje 

Z jednej strony powodem aresztowania mają być przygoto- 
wania ze strovy wiernych Woldemarasowi do nowego zamachu 
stanu, z drugiej strony przypuszczają, że przyczyną aresztowania 
posłuży zarzut roztrwonienia sum państwowych. 

Trudności misji Daladiera 
Daladier przyjął misję utworzenia gabinetu 

PARYŻ, 26. X. PAT. Daladier przyjął misje utworzenia ga- 
wc e Zwrócił się on do socjalistów z propozycją współpracy 
z rządem. 

„ WARUNKI DALADIER'A DLA SOCJALISTÓW. 

PARYŻ, 26-10 PAT. Deputowany Daladier zaproponował, socjalistom współpracę 
ma podstawach następujących: 1) wprowadzenie refonm fiskalnych (odciążenia), 2) po- 

lityka pokojowa, 3) wydanie Zarządzeń w związku z kryzysem rolnym, 4) reformy 
społeczne, wysuwane przez partje i organizacje rolnicze. 

PROTESTY W KOŁACH UMIARKOWANYCH. 

_ PARYŻ, 26-10 PAT. Wiadomość o powierzeniu dep. Daładier misji tworzenia 
gabinetu wywiołała gwałtowne protesty w kołach umiarkowanych. у 

* „Echo de Paris“, oddając hołd uczciwości Daładier, podkreśla jego nieprzejed- 
mane stanowisko w różnych kiwestjach polityki wewnętrznej, zabarwione duchem 
prawdziwego jakobinizmu i nazywa najwyższą nieprzyzwoitością odłożenie odpowiedzi 
,.c0 do porozumienia się z kongresem stronnictwa radykalnego, obradującym 'w Rheims. 
— Nigdy system parlamentany — pisze pismo — mie był tak bandzo ośmiieszony i 
silnie narażony ma niebezpieczeństwo. 'Daładier ma podobno zaproponować socjalistom 
udział w rządzie. O ile spotka się z odpowiedzią odmowną, wówczas zrzeknie się 
mandatu, lub postara utworzyć gabinet, składający się wyłącznie z radykatów: społecz- 
nych, do ktėrego wprowadzi kilku odsziczepieńców z grip centrowych. Gdyby mu się 
się to udało, wówczas wszyscy «deputowani ze stronnictw marodo'wych, majrozmatit- 
szych odczeni muszą przygotować się do podjęcia wałki w, celu obalemia tego  gabi- 
netu, skoro tylko stanie (przed izjbą, zanim jeszcze zabierze się do trwonienia zapasów 
skarbiowych i poprowadzi najhaniebniejszą politykę zagraniczną. 

„Journal Industriel*, organ, wielkiego przemysłu zaznacza, że nie dokona żadnej 
pracy użytecznej (gabinet :który stanie przed (parlamentem «w atmosferze wizajemnych 
rozterek, wobec braku politycznej równowagi, umożliwiającej pracę, Byłoby wielkim 
błędem — pisze dziennik — przypuszczać, iż Francja wybrnęła ostatecznie ze strasz. 
nego powojennego. kryzysu i, 2e posiada ostateczną odporność do zniesienia chronicz- 
nego nieporządku u góry. 

„La Volontć"* oświadcza, że Daladier nie potrafi rozwiązać zawiłej sytuacji, Nie 
należy zapominać, iż 21 paździemmika Daledier ogłosił drtykuł, (potępiający całą poli- 
tykę Brianda. Nie ulegą wątpliwości, żłe ten ostatni niezbyt przychylnie będzie reago- 
wał na propozycję uczestniczenia w, gabinecie Daladier. jednakże iwszyscy są zdania, 

że pw gabiniet mie będzie mógł istnieć bez. Brianda , jako „ministra spraw zagra- 
nicznych. ; › | р у 

Mac Donald opušcil juž Amerykę 
w kraju zastępuje go Snowden 

QUEBEC, 26. X. PAT. W dniu wczorajszym Mac Donald na 
pokładzie parowca „Księżna Yorku" odpłynął do Anglji. Do Li- 
verpoolu premjer przybędzie w dniu 1 listopada. Otwarcie „par. 
lamentu nastąpi jak wiadomo w dniu 29 b. m. $Mac donald jed- 
nak zjawi się w Izbie dopiero 4 lisłopada, w międzyczasie zaś 
zastępować go będzie Snowden. 

  

Nofa chińska do państw, kfóre pódpisały pakt 
. Kelloga 
SOWIETY ODPOWIEDZIALNE SĄ ZA STAN WOJNY W MANDŻURII. 

SZANGHA, 26-10. PAT. Ogłoszony tu tekst noty chińskiej do państw, które 
podpisały pakt Kelloga, zaznacza, że podczas gdy Chiny przyjęty formułę niemiecką 
jako podstawę do rokowań, Sowiety odrzuciły propozycję (wymiany więźniów i dały 
rządowi niemieckiemu do zrozumienia, że żaden obywatel sowiecki nie otrzyma upraw- 

nienią do prowadzenia rokowań z rządem nacjonalistycznym i że pośrednictwo trzeciej 

strony nie będzie przyjęte, choćby Chiny zaakceptowały oryginalne żądania Sowie 
tów. Rząd Chiński zaprzecza, jakoby popełnił jakikotwiek akt agresji. wobec terytorjum 
sowieckiego, podczas gdy sowiety odpowiedzialne są za liczne akty wrogie, popełnione 
na terytorjum chińskiem. Wobec, powyższego Sowiety ponoszą odpowiedzialność za 
wszelkie straty i szkody, wyrządzone mieniu chińskiemu. końcu nota oświadcza, iż 
stan wojny jest wynikiem nieustannych (prowokacyj sowietów, co winno być napiet- 
mowane. i RE jes rel 

Sala klubu HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO Mickiewicza 33 Bi 
Dziś o godz. S-ej wiecz odbędzie się 

| OSTATNI POŻEGNALNY KONCERT SŁYNNEGO w POLSCE ie 

Bi ZESPOŁU BAŁALAJKOWEGO im 
ER (Połączone zespoły B. Zubryckiego i b. Zug. Dubrowina). ze 

Program zupełnie nowy. Pieśni ludowe, pieśni kaukazkie, romansy 
cygańskie i t. d. Bilety do nabycia w kasie klubu od godz, 6-ej wiecz. 

me dowolnie. Za dostarczenie niumeru dowodowego 20 zroszy. 

p. Poincareg'o 'od, lipca 1926 roku. Je- 

den z ministrów, p. Maginot, wystąpił 

nawet z dwiema mowami: w sprawie 

Nadrenji, interpelował układy haskie 

tak, że termin 30 czerwca 1930 r. jest 

tylko pewnego rodzaju „zachęceniem'* 

dla Niemiec, że o ile w tym terminie 

plan, Young'a nie będzie ratyfikowany 

i w życie wprowadzony (p. Poinca- 

re rozumie przez to komercjalizację 

pewnej ilości rat bezwarunkowych), 

to 'w takim rażie wiojska: francuskie 

trzeciej strefy (Moguncji) nie opu- 

szczą. To wyjaśnienie p. Maginota, 

uczynione ząpewine z inspiracji p. Po* 

incarego, zostało rzakwestjonowane 

przez socjalistów ii radykałów, którym 

pilno „skutki wojny likwidować*. 

Pomimo to lewica francuska nie 

zamierzała podtrzymąć p. Briand'a w 

jego tarapatach z prawem skrzydłem 

własnej większości. „Mamy zaufanie 

do p. Briand'a, pisały dzienniki lewi: 

cowe, prowadzi on naszą politykę, ale 

nie będziemy ułatwiali gry p. Marin= 

owi: większość centro-prawicowa jest 

nieszczera i musi pęknąć..." Jak wia* 

domo, kiedy chodziło o ratyfikację dłu 

gów międzynarodowych 420 lipca), 
cała lewica głosowała z tych samych 

względów przeciw rządowi p. Poinca- 

re użyskał wówczas ratyfikację tylko 

8 głosami wiiększości (300 przeciw 

292), 'a nikt przecież nie ma większe* 

go niż on w tej Izbie autorytetu. Nikt, 
nawet p. Briand. Widzieliśmy to wczo- 

raj. 

Cóż zaszło wczoraj w Izbie posłów? 

Wszyscy wiedzieli, że p. Briand'owi 
trudno pójdzie z ratyfikacją układów 

haskich, ale nikt się tak szybko kry- 
zysu nie spodziewał, nikt z wyjątkiem 

paru wtajemniczonych, do których za* 

pewne należał i sam p. Briand. O co 

poszło? O datę kiedy mają być dy“ 
skutowane interpelacje w przedmio- 

cie polityki zagranicznej. Lewica pro- 

ponowała 15 listopada, poparł to p. 

Marin, ale sprzeciwiał się p. Briand. 

Nie bronił się przytem prawie wcale i 

powtórzył, że jego gabinet jest „tym 

czasowy”, fo jest sam się usunie po 

wejściu w życie układów  haskich. 

Przeciwko jakiejkolwiek dacie posta- 

wił p. Briand sprawę zaufania: za rzą- 

dem 'wypowiedziało się 277 posłów z 

centrum i.prawicy; przeciw rządowi— 

288 posłów, 'w czem, cała lewica, oraz 

48 przedstawicieli skrajnej prawicy z 

p. Malrin'em na czele. Większość, jak 

widzimy, negatywna. Budować na niej 

nie można. Tak się zaczął najdramaty- 

czniejszy kryzys rządowy powojennej 

Francji. 3 

Kazimierz Smogorzewski. 

Zwrof cennych zbiorów 
muzealnych 

Na podstawie art. 7-g0 układu je- 
neralnego prezesów delegacyj reewa* 
kuacyjnych polskiej i rosyjskiej z dn. 
16 listopada 1927 r., którym to osta- 
tecznie zostały rozstrzygnięte wszyst- 
kie bez wyjątku żądania, zgłoszone do 
mieszanej komisji specjalnej, na podsta 
wie art. 11-go ryskiego traktatu poko- 
jowego, nadszedł z Leningradu m. in. 
także dwuwagonowy transport, złożo- 
ny z 119 ładunków z mieniem kultural- 
nem Edwarda. Wrockiego..Są to głoś- 
ne zbiory muzykologiczne, w swoim 
czasie wywiezione z Wilna. Na obczyź 
nie także rozwijały się najpomyślniej, 
aby w myśl znanej z przed laty ofia- 
rowanej deklaracji p. Wrockiego po- 
wstała w kraju „Polska Akademja Wie 
dzy Muzycznej”. 

Na całość tych zbiorów sięgających 
w. 15, składał się kilkunastotysięczny 
księgozbiór w 28 językach, bogate mu 
zeum i archiwum muzyczne, które bę- 
dąc w Leningradzie pozbawione nale- 
żytej opieki w r. 1924, niestety, uległa 
częściowemu zniszczeniu. 

Na niedawno odbytej wystawie te 
atralnej ku uczczeniu setnej rocznicy 
zgonu Wojciecha Bogusławskiego, 
Warszawa oglądała w  śalach redu- 
towych Teatru Wielkiego wyczerpują | 
co zaprezentowany dział polskich „te- 
atraljów muzycznych”, użyczonych na 
wystawę przez p. Wrockiego, a wybra 
nych z przechowujących się w Konser- 
watorjum Warszawskim części zbio- 
rów przywiezionych w swoim czasie 
przez Niego z Rosji. 
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ECHA KRAJOWE 
Manczyclelstwó pow. Brasławskiego 

| W związku z korespondencją z dn. 
17. 10. 1929 r. zamieszczoną w Nr. 240 
„Słowa pragniemy zabrać głos ii wy- 
powiedzieć się jakie jest nasze stano- 
wisko w: sprawach poruszonych przez 
p. St. Wójt - Rymsza. 

Zdajemy sobie najdokładniej spra- 
wę z tego, że nauczyciel szkoły po* 
wszechnej nie zdobył sobie jeszcze te- 
go stanowiska w tutejszem społeczeń- 
stwie, na jakiem stanąć powinien, że 
nie każdy mauczyciel zdołał wczuć się 
w właściwości psychiczne „ludzi tu- 
tejszych“, že za mało mamy jeszcze 

-nauczycieli — działaczy społecznych. 
Wiemy o tem, stwiierdzamy to i wszel- 
kiemi siłami staramy się podnieść swój 
poziom ideowy do możliwie najwyż- 
szych granic. Faktem jest, że nauczy- 
<cielstwo nasze uczyniło już nie mało w 
tym kieruniku. 

Ale nie woł mo zapominać, że szkol- 
nictwo w naszem państwie, tak jak i 
samo państwo, jest jeszcze bardzo 
młode, że w zananiu naszego bytu pań- 
stwowego stanowiska nauczycielskie 
s z konieczności obejmowali ludzie 

nie mający nieraz z tym trudnym i od- 
powiedzialnym zawodem nic wspólne 
go że siłą rzeczy musiała siię wysunąć 
nia pierwiszy płan kwestja oficjalnego 
dokształcania nauczycielstwa, (które 
dopiero w bieżącym roku się skończy - 
ło. Nile też dziwnego, że nauczyciel 
zajęty pracą w szkole i przygotowują- 
cy się do całego szeregu egzaminów, 
nie mógł oddać się pracy społecznej, 
posiadając nieraz nawet duże zdolno- 
Ści w tym kierunku. Był to niejako 
okres wstępny, przygotowawczy do 
wielkiej i odpowiedzialnej pracy mau- 
czyciela — społecznika. Dzisiaj okres 
ten należy już do przeszłości. Niema 
w naszym powiecie ani jednego, nau- 
czyciela mie posiadającego pełnych 
kwalifikacyj nauczycielskich, a jest 
wielu, którzy z całem poświęceniem i 
'wbirew twierdzeniu p. Wójt-Rymsza, 
z dokładną znajomością psychiki tu- 
tejszych obywateli stanęli do pracy 
społecznej. Ale my rozumiemy tę pra- 
'cę nieco inaczej od p. Wójt'Rymsza. 
Wiłaśnie dzięki temu, że „nasze Kresy 
miie przechodziły dotąd żadnej więk- 
szej ewiolucji kulturalnej”, musimy 
zdobyć się na cichą, mrówczą pracę 
społeczną, ba wiecowe  krzykactwo 
pełne pustej frazeologji do niczego 
mie doprowadzi. Ale p. Wójt Rymsz 
tego nie rozumie, nie może zrozumieć. 
Dziwi nas niepomiernie, że właśnie ten 
(człowiek, który sam się stawia w rzę- 
dzie ludzi niekulturalnych (używając 
takich zwrotów pod adresem nauczy- 
cielek, kobiet jak: „„chuchro natury i 

karykatura człowieka'') mówi o kul 
turze, o wychowaniu, o pracy kultural- 
no-ošwiatowej, že sam pełen patolo- 
gicznej nienawiści, mówi o miłości 
człowieka.... Zapytujemy: jaki jest, cel 
takiego artykułu? Jedna może być od- 
powiedź: zniechęcić nauczycielstwo 
do dalszej pracy. Daremny trud p. 
Wójt Rymsz. Nauczycielstwo na tak 
wysokim stanęło już poziomiie ideo" 
wym, że go nie zrażą pańskie szkalo- 
wania. Wszak żyjemy w czasach, w 
których za ciężką li owocną pracę na- 
wet największych w marodzie się spot- 
warza.... 

Inna rzecz, jeśli idzie o naczelny 
artykuł p. Michała Obiezierskiego w 
tym samym Nr. „Słowa p. lt. „O о- 
'šwiacie pozaszkolnej“. 

Napewno nikt wigcej od nas — p. 
Redaktorze — nie pragnie, aby wśród 
mas byli ludzie -o najwyższym pozio- 
mie ideowym i nikt więcej od nas nie 
pracuje nad podniesieniem tego po- 
ziomu. 

Aby uspokoić opinję publiczną w 
następnej korespondencji podamy krót 
kie objektywne sprawozdanie z dzta- 
talnošci nauczycielstwa brastawskiego 

  

ma połu oświaty pozaszkolnej. Praca 
ma tem polu znacznie się lepiej przed- 
stawia, aniżeli o tem informuje p. 
Wójt+Rymsz. 

Ważną i pożyteczną jest rzeczą 
poważnie zastanowić się nad cało - 
kształtem prac! w dziedzinie wychowa- 
nia i nauczania, ale niechaj odezwą 
się ludzie, którzy naprawdę mają w 

tych sprawach ćoś do powiedzenia. 
N'echaj wypowiedzą się przedewszyst 
kiem ci, którzy 'w okresie niewioli, w 
majtrudniejszych warunkach, z całem 
poświęceniem i narażeniem się na 
prześladowania i więzienie, organizo- 
wali tajne szkółki, szli od 'wioski do 
wiioski, od chaty „do chaty, 
ucząc czytać ii pisać, wrzniecając mi- 
łość do Tej, co nie zginęła — niechaj 
omi powiedzą o jakiej marzyli szkole 
powszechnej w wolnej Polsce, o jakiej 
oświacie ludowej marzyli. Niechaj 
głos zabiorą zasłużeni działacze spo- 
łeczni 7 krwi i kości tutejsi, niechaj 
radzą pomagają. 

Radzić i pomagać trzeba, ledz szka- 
lować i bryzgać błotem nie wolno. 

(—) Józef Staniszewski 
Prezes Oddziału Powiatowego 

ZP.N.S.P. na powiat brasławski. 

WOŁKOWYSK. 

— Konkurs plonów. Odbył się tu po- 
wiatowy pokaz plonów z poletek konkur- 
sowych przysposobienia rolniczego. 

Akcję tę prowadziła komisja przyspo- 
sobienia rolniczego, wyłoniona z miejscowe- 
go Sejmiku. W tym roku, czynnych było 
36 zespołów młodzieży — w 9 wioskach. 
Konkursy obejmowały w dziale roślinnym: 
uprawę buraków, ziemniaków i kapusty — 
w dziale hodowli — trzodę chlewną i ku- 
ry zielononóżki. Płony przedstawionie przez. 
młodzież przekraczały kilkakrotnie normę 
średnią, uzyskiwaną normalnie po 'wioskach. 

W uroczystym dniu zgromadziło się 
powyżej 150 miłodzieży obojga płci i liczni 
przedstawiciele miejscowego społeczeństwa. 

Po odegraniu przez orkiestrę kolejarzy 
hymnu narodowego — zjazd otworzył krót- 
kiem przemówieniem p. starosta K. Eusta- 
chiewicz, jako przewodniczący komisji przy- 
sposobienia rolniczego, a krótki referat o 
celach i wynikach konkursów wygłosił p. 
Włodzimierz Bzowski. Potem nastąpiło 
szczegółowe obejrzenie plonów i ogłosze- 
nie nagród powiatowych dła Zespołów i in- 
dywidualnych — dla uczestników wyróż- 
niających się. 

Na zakończenie wypełniono 
muzykaino-wokalny. 

Młodzież rozjeżdżała się zadowolona i 
podniesioną na duchu. W imieniu Kół Mło- 
dzieży podziękował p. staroście ża wydat- 
ne poparcie akcji konkursowej p. Szczepan 
Zasada, kierownik szkoły w Derkaczach. 

na S S S A] 

b) Ku uwadze eksportenow. Wio- 
bec ficznych nieporozumień wyjaśniamy, że 
wszelkie zaświadczenia zwalniające od cła 
wywozowego na trzodę chłewną i mięso 
wieprzowe otrzymać można jedynie przez 
syndykat polskich eksporterów dokąd też 
zainteresowani winni się zwracać, / 

— (b) Co można wywieźć do Estonii. 
Tallińskie sferv przemysłowo-handlowe za- 
interesowały się możliwościami eksportowe- 
mi rynku polskiego ma artykuły mające wiel- 
ki zbyt w Estonji jak klepki bukowe do wy 
robu beczek na masło, wyroby fajansowe i 
alabastrowe. Taksamo polski chmiel ma za- 
pewniony .zbyt u tamtejszych importerów. 

program 

      | zawsze się to przyda! 

  

W każdym razie zaoszczędzi Pani 
ładny grosz, biorąc Persilu stosowną 
ilość, rozpuszczając go w zimnej 

wodzie i gotując raz tylko, i to krótko. 
Na 24 do 3 wiader wody bierze się 1 
paczkę Persilu! Persil to oszczędność! 
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LISTWY OCHRONNE 

Walcowane, do stopni betonowych i drewnianych, żelszne i mosiężne 

NAROŻNIKI 

GDersil e persil 
mał 

m 

Żelazne, walcowane do krawędzi ścian. 
Fabryki Bracia JENIKE, inżynierowie 

Nagrodzonej ńa wystawie Poznańskiej 

Wielkim złotym medalem 

GUDRONITY IZOLAĘYJNE 
Jedynie skuteczne od wilgoci 

FILG BITUMOWY — KRYZOLIT 
Najtrwalszy materiał do krycia dachów i inna materiały izolacyjne 

Fabryki „GUDRONIT* 
  

PŁYTKI POSADZKOWE 
Z białego cementu, kolorowe, dzseaiowe oraz inne wyroby cementowe 

Poleca za składu, lub Fabryki 

о.н. ), BusziA. Jankowski I S-hu 
Wileńska Nr. 23. Tel. 432. 

własnej fabrykacji 

Е   
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KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

  JUTRO 
otwarcie 

Liberum Veto w celi Konrada 
Ach, odzyskanie, przekazanie, 

wmurowanie, poświęcenie, ozdobienie, 
urządzenie, udekorowanie. Były to pię 
Кпе słowa, które słyszeliśmy w ciągu 
paru tygodni. Potem czytało się w 
dziennikach: ofiar składanie, darów 
przyjmowanie, uznanie, uznanie, por 
dziękowanie, depozytów przechowy- 
wanie. Potem mastąpiło otwieranie, 
mów wygłaszanie, mniej lub więcej 
wzniosłe kazanie, głębsze lub płytsze 
wzruszenie i uw”nioślenie. Wreszcie 
skończyło się wszystko: pozostał tyl- 
ko stan posiadania. Wileński, Związek 
Zawodowy Literatów jest panem ро- 
łożenia, faktycznym właścicielem celi 
z przyległościami, które stanowią: du- 
ża sala zebrań, szeroki korytarz i w 
jego końcu ubikacje z napisem „umy- 
walnie". Tym nowoczesnym napisem 
dyskretnie 'przysłonięto lokal, który 
poczciwi. ojcowie bazyljanie nazywali 
malowniczo miejscem pospolitem, a w 
którym, o zgrozo! według dawniej- 
szych namiętnych przypuszczeń, mia- 
ła się przecie mieścić cela Konrada. 
Był taki moment kiedyś — dawno, bo 
w r. 1921 — w dziejach poszukiwań 
celi, że tam właśnie ją lokalizowano. 
Przejęci żarem prawdy i świętem umi 
łowaniem przeszłości badacze murów 
pisali wówczas: „W czasie (nadcho- 
dzących) jubileuszów uwaga i serce 
Polski żywiej jeszcze zwrócą się ku 
Wilnu. Niewątpliwie pielgrzymki mło 
dzieży polskiej przybywać będą z róż- 
nych stron kraju, żeby z przejęciem i 

wzruszeniem zwiedzić miejsca, gdzie 
wzrastał ii skąd się wzbił na loty orle 
„najwyższy z czujących ma ziemnym 
padole". Jeżeli mas wtedy ta młodzież 
Spyta, gdzie jest cela Wielkiej Impro- 
wizacji, gdzie to matus est Conradus 
MDCCCXXIII Calendis Novembris, — 
to co jej odpowiemy? Dokądże to ją 
zaprowadzimy ?* 

Rzeczywiście, strasznem byłoby 
zaprowadzenie pielgrzymki młodzieży 
do 7 pospolitego. Więc były 
stą 

Wszystkie troski ma świecie, wszyst- 
kie wzdychania 

I żale, i frasunki, i rąk łamania — 

Słyszano suchy trzask rozdziera- 
nych szat, głuchy syp popiołu ma gło- 
wy mędrców i uczonych w piśmie, któ 
rych _ miestefy, w owej  Im- 
prowizacji jakże bezwzględnie podep- 
tał Konrad. I był to moment górny i 
chmurny. Obernwała przy sposobności 
i „młodzież gimnazjum Diałoruskiego'' 
która „dla tem potworniejszej ironji“ 
owo miejsce nawiedza. Chmury były 
to zaiste ciężkie, okowiane. Ale na 
szczę.ście, rychło słońce  fpra- 
wdy rozdarło chmur czarnych oponę. 
Mędrcy, jak to często bywa, pomylili 
się. Przedwcześnie i bezużytecznie 
polało się , tyle  fez, Mear- 
cy uznali swój błąd. „Wypadło 
się'miekiedy potknąć i chybić, zabłąkać 
się w manowcach; niestety, to prawda. 
Nie odrazu trafiliśmy 'w sedno... Lepiej 

JUTRO UROCZYSTA PREMJERA. Chluba literatury polskiej. Czołowy film produkcji polskiej" 

Mocny Człowiek 
Współczesny dramat salonowo-erotyczny na tle powieści St. Przybyszewskiego. 

W roli tytułowej znakomity artysta teatru Stanisławskiego GRZEGORZ CHMARA oraz urocza 
artystka teatru Narodowego Marja MA JDROWICZ, Agnes KUCK, A. Zelwerowicz, Artur Socha i inni. 

Tańce w wykonaniu zespołu „TACJAN GIRLS" 

  

byłoby oczywiście trafić odrazu, 
bez 'przykrych potknięć się; zapewne! 

Cóż, kiedy w. teraźniejszych warun- 
kach poszukiwań naukowych, przy tru 
dnej dostępności i ciasnocie archiwów 
wileńskich i t.p. było to poprostu nie- 
możliwe. Pomyłka — to furda. Hałas 
— to gorsze. Ono, konieczno, Alek- 
sandr Makiedonskij był 'wielikij czie- 
łowiek, no zacziemże tomat“ stulja? 

A gdyby tak przedtem troszkę się 
„udostępniło i rozszerzyło archiwa? 
Ale to już rzeczywiście karygodne nie- 
dbalstwio rządu czy magistratu, który 
przenosił archiwa ii tak przenosił, że 
przenieść nie mógł. A taki opłakany 
stan, rzeczy uniósł zato i poniósł bada- 
czy. Dzięki Bogu jednak, Skutkiem te- 
glo podniosło się '*rum ii sprawa, jak 
to się mówi, ruszyła z martwego pun- 
ktu: Kołowała nieco tu i tam, z zachod 
niego skrzydła gmachu na południo* 
we, z góky na dół; nieraz s.awała gro- 
źne pytanie: być albo nie być — wre- 
szcie, zdaje się, mniej więcej przypu- 
szczalnie frafiono, ewentualnie w se- 
dno. W każdym razie mała wiele bra- 
kuje. Tym razem strzał jest lepszy. Po- 
dobino 95 proc. jest za tem, że cela 
Mickiewicza była rzeczywiście tu, 
gdzie się obecnie znajduje, a tylko 5 
proc. za tem, że była lub może była 
gdzieindziej. Jest to w gruncie rzeczy 
taki. drobiazg, że niewarto o tem mó* 
wić. 5 proc! Te pięć procent może 
śmiało iść „na rozwagę”. Przecie, je- 
"żeli, kupuję 100 gr. masła, nigdy ca- 
łych stu nie otrzymam — troszkę pój* 
dzie na rozwagę. — Grunt, że mam 
masło. Habemus cellam! A že jest mo- 
że trochę większa, można będzie z cza 

— : — ЕШт realizowany z amerykańskim rozmachem. — : — 
Na premjerze honorowe bilety nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

  

sem wstawić ściankę (jeżeli się znajdą 
fundusze) ; gmach przecie ulegał prze- 
róbkom. Można będzie, słowiem, do* 
pasować ją do potrzeb dzisiejszych: 
uczynić z niej miejsce pielgrzymek 
młodzieży i lokal Związku Literatów, 
jedyny w całej Polsce! Takiego bo- 
wiem lokalu żaden związek nieposiada 
Ani warszawski, ani lwowski, ani kra- 
kowski, 'anii poznański. Posłuchajcie i 
zważcie i u siebie! A jak tu jeszcze 
staną kanapy margrabiny, zabłysną 
lamipy Philipsa, ściany ozdobią samo- 
działy oszmiańskie, i świeczniki, zako- 
piańskiie (patrz rubrykę podziękowań 
w dziennikach 'wileńskich) — no to, 
proszę siadać! Takiego lokalu mogą 
nam wszystkie związki zazdrościć. 
Nie, zazdrość to brzydkie słowo. Mu 
szą czcić i wielbić. Pielgrzymować do 
nas, nabierać tchu, oddychać tem o" 
żywczem płodnem , twórczem powiet- 
rzem, które odurza głowy i każe to- 
czyč kilkugodzinne dyskusje o różni- 
cach pomiędzy bazyljanami a francisz- 
kanami i t.p. O, my literaci wileńscy! 
Siewcy kwiatków św. Franciszka w 
wirydarzach bazyljańskich. 

I oto gwoli temu, in, aeternam rei 
memoriam wmurow aliśmy stylową ta* 
blicę, dar prof. Remera (patrz rubry- 
kę podziękowań i listów do redakcji 
w dziennikach wileńskich), ozdobi- 
liśmy ją wieńcem i palmami dokoła, 
będziemy wciąż zmieniali świeże kwia 
ty (symbole niewiędnących uczuć), aż 
powoli. miejsce to mabierze charakteru 
grobowca... Gustawa. 

I będzie tak trwało. Płyną lata, udo 
stępniają się archiwa. I kto wie, może 
kiedyś, gdy prof. Kłos hędzie zgrzybia- 

Los ludzi nauki w Rosii 
Sowieckiej 

Moskiewska „Krasnaja Gazieta“ 
dokonała oburzającego odkrycia: oto 
wśród 46 |profesorów chemji na uni- 
wersytecie, tylko jeden jest komunistą, 
a'wśnód: 76 profesorów, medycyny nie- 
ma ani jednego urzędowego wyznaw- 
cy Lenina. Na skutek tej rewelacji, 
władze szkolne zastosowały niatych- 
miast energiczne środki zaradcze. 
Urzędowe rozporządzenie w. tej spra- 
wie brzmi: rząd sowiecki postanowił 
poddać publicznemu egzaminowi tych 
wszystkich uniwersyteckich _profeso- 
rów, którzy posiadali! katedrę nauko- 
wą przed rewolucją „lub ukończyli 65 
r. życia. Profesorowie, którzy nie po- 
siadają zaufania u władz komunistycz- 
nych, stracą swoje stanowisko. Cała 
ta kategorja profesorów ma złożyć 
sprawozdanie o działalności naukowej 
w. ciągu ostatnich dziesięciu lat przed 
komisją *tudencką, a prosta 'większość 
głosów zdecyduje o dalszem pozosta- 
niu danego uczonego na katedrze. Ko- 
miisarjat oświaty wyjaśnił, że tą za- 
rządzenie pociągnie za sobą szereg 
wydalen. „Krasn. Gaz“. wcale się tem 
nie ma*twi: luki dadzą się wkirótce za- 
pełnić uczonymi, których wykształci 
proletarjat; ważniejszą jest rzeczą 
mieć szkoły komunizmu, niż świątynie 
nauki. Potrzebujemy czerwonych do- 
ktorów, czerwonych inżynierów, czer- 
wonych prawników — dodaje wspom- 
niany organ bolszewicki. 

Uroczystość urodzin Mac Donalda 
(ZK) Premjer angielski Ramsay 

Mac Donald, który jak wiemy zwiedza 
obecnie Kanadę w towarzystwie swej 
córki Izabeli, w dniu 12 bież. m. ob- 
chodził 63 rocznicę swoich urodzin w 
New Yorku. 

Na uczczenie radosnej rocznicy, 
panna Izabela przygotowała ojcu 3 nie- 
spodzianki, które ułożyła na stole przy 
Jego nakryciu, przed uroczystym obia- 
dem: 

1) Cztery małe łódeczki żaglowe 
na mikroskopijnem jezorku noszące 
nadpis „Dla równowagi morskiej”. 

2) Wypchano foksterjera, na któ- 
rego obroży wypisana była deklaracja: 
„Jestem Szkotem”. 

3) Tabliczkę na której było wypisa 
no: „Zróbmy bilans naszych długów i 
naszych wierzytelności. 

Pan Mac Donald, który wyraził 
chęć porozmawiania ze swoją rodziną 
w Szkocji, natychmiast po śniadaniu 
otrzymał połączenie z Lassiemouth, tak 
że ze swojego pokoju w hotelu mógł 
prowadzić dłuższą rozmowę telefonicz- 
mą z córką Janiną i synem Alastrem. 

  

Niepowodzenie w urządzeniu  fabryki 
ordszanej parą morsią 

(ZK) Tak, jak donosiliśmy naszym 
czytelnikom ubiegłej wiosny, sławny 
uczony francuski jerzy (Claude, рго- 
wadzit prace w zatoce Makanzas na 
Kiubiie, celem wydobycia wody z głę- 
bin oceanu i zastosowania pary powr 
stającej z różnicy temperatur do po- 
ruszania turbin obsługujących fabryki. 

Aby to osiągnąć przystąpiona do 
spajania rur o Z-metrowej średnicy, 
długich dwadzieścia dwa metry, tak 
aby' złączonie razem dawały 2 kilome- 
try długą giętką rurę, która narazie 
podtrzymywana przez 8 pontonów, po 
stopniowym usuwaniu tychże powoli 
byłaby spuszczoną aż na dno morskie. 

Spuszczenia rury i pierwszego pom 
powania miano dokonać ubiegłego 
lata. 

.__ Otóż przed kilku dniami pian Jerzy 
Ciaud w Akademji Umiejętności przed 
stawił zebranym uczonym, film zdję- 
ty podczas spuszczania rury, i wyjaś* 

łym staruszkiem, siwowłosy Hulewicz 
dożywotnim sekretarzem związku, gdy 
p. H. Romer wwożona w fatersztulu 
na posiiedzenia, będzie słabym głosem 
powtarzała: jeżeli mię pamięć niie my- 
li, a W. Piotrowicz znakomitym pro- 
iesorem. religjonistyki — kto wie, mo* 
że ktoś odczyta jakiś stary 'akt, jak np: 
„Alkt wizyty ikanonicznej klasztoru 
Xięży Bazyljanów Wileńskich za In- 
strumentem J.W. Biskupa Brzeskiego 
Józafata Bułhaka przezemnie niżej 
wyrażonego (Xiędza Andrzeja Bagień 
skiego) delegowanego wizytatora w r. 
1804 miesiąca *bra 29 odbytej” — lub 
inny podobny — skąd się dowie, że 
„klasztor jest zmurowany we dwie lir 

nje, korytarzem ku cerkwi, Cellami zaś 
ku Południowi i Zachodowi obrócony.. 
i wgórę na cztery piątra wypędzony *, 
— że piętra owe liczono od strony 0% 
grodu klasztornego, nie zaś od strony 
cmentarza, i że wobec tego — celę, 
znaidującą się według Dziadów na 
drugiem piętrze, należy przenieść o 
jedno piętro niżej. 

I jakiż obraz roztacza się przed 0- 
czami duszy naszej? 

Nie rzucim celi—krzyknie Związek. 
J'y suis, j'y reste. Stała się symbolem! 
Społeczeństwo pragnie symbolów — 
zżywa się z niemi, kolcha je i czci. Ty 
le lat naszego pobytu tutaj ostatecznie 
ja uświęciło. Jakto, miałożby 'wszystko 
pójść na marnie? Wszystkie wędrówki 
do niej, hołdy, kadzidła, przyjazdy №- 
teratów warszawskich? — Jakto, mia 
łożby się wyrwać z tych murów tabli- 
cę? Toż to jakby kto serce wyrwał! Te 
mury nie po—zwo—lą na to! Świętoś- 
ci nie szargać. 

nił przyczyny dla których pierwszy 
ten, eksperyment się mie udał. 

Głównym winowajcą w tem niepo- 
wodzeniu jest zbyt wzburzone morze, 
którego olbrzymie fale powodując nie- 
prawidłowe działanie 4 holownikow, 
stanowiących pontony, przyczyniło się 
do zgięcia ilzłamania się gigantycznej 
rury. 

Pan Claude twierdzi jednak, że 
nauczony doświadczeniem doprowa- 
dzi swoje dzieło do końca, wybierając 
w ciągu przyszłego lata wyjątkowo 
pogodny dzień do spuszczenia rury. 
Wobec tego zapewniienia, wynalazek 
ulegnie tylko rocznemu opóźnieniu. 

Generał Dominikanów i film mówiony 
(ZK) Ojciec Gillet, sławny kaznor 

dzieja, którego Papież mianował nie- 
dawno generałem zakonu  Dominikar 
nów, opowiedział Ojcu św. że jest on 
pierwszym a zapewne i jedynym Domi- 
nikanem, który dał uwiecznić swoją po 
stać i trwalić głos w filmie mówionym. 

Fakt ten miał miejsce przed kilku 
miesiącami koło Butte - Chaumont. Naj 
lepsi kaznodzieje francuscy, między któ 
rymi był właśnie ojciec Gillet, zgodzili 
się wygłaszać kazania do mikrofonu, 
pozwalając równocześnie operatorom 
filmowym robić zdjęcia ich póz i ge- 
stów w oślepiającym świetle jupiterów 

Zdjęcia te jak i utrwalenie głosów 
znakomicie się udały, to też stanowić 
one będą nowy etap w historji przema- 
wiania Kościoła do nieznanych nieprze 
liczonych tłumów. 

PE OKE SI CU IN 
Nowość! Nowość! 1 

: 

ZYGMUNT TYSKI 

PAK FRED 
poemat współczesny oktawą. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

SLL Lai 

  

“ POLSKA WYTWÓRNIA 
damskiego, męskiego i dziecinnego 

OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 

Wacław Nowicki 
GWARANCJA! MODA 
Terminowe wykonanie obstalunków 

według ostatnich modeli. 

WYKWINTNA 
KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE. ŚNIEGOWCE. 

CENY NISKIE, 6 
  

‚ 

  

NA/LEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny w zaplombowanych woząch 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DE U b roku 1890 
"Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 —0 

ЗАСЗОННЕИСИОНЩИЕНИСИ о КАРЕЕОСОЕО НСЕ RAGE CDA 

Ima Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprąwy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

FARBIARNIĄ FUTER 

„Futropoi“ 
ul. Popławska 30. 

arbujemy wszelkiego rodzaju futra. 

Biuro: W. Pohulanka 23, m. 17. i 

  

  

I widzimy, jak uczeni w piśmie pi- 
szą wówczas księgi: „„Ziamach na celę 
Konrada“. —Nieprawda o prawdziwej 
celi Konrada. Prawda o nieprawdziwej 
celi: Konrada. Nieprawda i prawda o 
prawdziwej i: nieprawdziwej celi Kon- 
rada. 

Tak. Bowiem obecna cela ulegnie 
w ciągu lat dostatecznie silnemu u- 
brionzowinieniu, mówiąc językiem 
Boya. 

A czy nie prościej byłoby, jak ktoś | 
proponował, wobec braku 5 proc. pe- 
wności, wmurować tymczasem na mu- 
rze zewnętrznym klasztoru tablicę ze 
skromnym napisem: „Tu był więziony 
Mickiewicz ze współkolegami r. 1823*. 

A Improwizację pisał i Konradem 
się stał r. 1832 w którymś z kościo- 
łów drezdeńskich, bowiem cela Konra* 
da — jak się prrzekonywam — zdąży- 
ła już wprowadzić w błąd jednego z 
maluczkich. Powiiedział mi uradowany 
poczciwina: Widziałem icelę, gdzie po- 
wsiata Wielka Improwizacja. A 
gdym chciał sprostować, spojrzał na 
mnie tak, że dałem spokój. Gotów mię 
nazwać masonem. Legenda zaczyna 
oddziaływać! 

Tak, tablica na murze zewnętrznym 
byłaby szczerszą, głębszą  milszą i 
prawdziwszą. Ale cóż zrobilibyśmy 
wówczas z tablicą prof. Remera? Chy- 
ba złożywszy ją na kanapie margra- 
biny, obie umieścić w archiwum? Czy” 
to jednak wypada? 

J. Wysz- 

MS
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B lylko Chlorodon 
® 

najlepsza pasta do zębów, przez miljony codziennie w uż: 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

I. usuwa szpecący osad ESA 
2. czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

mu Żądajicie tedy tylko CHLORODOGT pm 

yciu, uważana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno* 

  

  

Echa morderstwa na ulicy Jafkowej 
W czasie procesu o zabójstwo głośnego awanturnika Eljasza Gurwicza, który 

jak wiadomo toczył się w tutejszym Sądzie przed kilku tygodniami zeznawał jako 
świadek niejaki Gerzon zamieszkały przy ulicy Kalwaryjskiej 76. 

Już zaraz po złożeniu przez Gerzona zeznań, niektórzy kamraci oskarżonych 
grozili mu zemstą za ujawnienie pewnych szczegółów, mogących zaszkodzić oskar- 
żonym. 

Gdy zaś proces się skończył i zapadł wyrok skazujący jacyś nieznani sprawcy 
zatrzymali Gerzona w pobliżu Sądów usiłując wywrzeć na nim swą groźbę. Gerzoa 
zdołał jednak wymknąć się z rąk zbirów i zbiec. 

Obecnie wobec ponownych groźb ze strony napastników Gerzon zdecydował 
zwrócić się do władz z prośbą o ochronę. 

W związku z tem prowadzi się dochodzenie w celu ujawnienia, kto mianowicie 
uwziął się zgładzić niewygodnego świadka. (b) 

  

KRONI 
  

INIEDZIELA 
1 Dziś Wschód ść. g. 6 m. 14 

Sabiny P. M. Zach. sł. o g, 15 m. 54 

i jutro 
į Tadeusza 

Spostrzeżenie Zakiąda 
Meteorologji UE. B. 

z dnia 26 - X. 1929 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m | 5 

Temperatura | 2 
średnia } З 

Opad za de | > 
bę w mm. | 

Wiatr ' A i pczeważającj Połud. - wschodni. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
Minimum za dobę +; TC 

Maximum za dobę ++ 9% 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnien.a. 

KOŚCIELNA 
— Туффей Maryjny w  Ostrejbifamie. 

Urodźyabłć Opida Najśw. Maryi Panny w 
Ostrejbramie w Wilnie rozpocznie się w 
sobotę 9 listopada b. r. od nieszporów o 
godz. 4 po poł. i trwać będzie do niedzieli 
17 listopada b. r. włącznie z następującym 
porządkiem nabożeństw: codzień o godz. 6 
rano — prymarja | w kościele dolnym, 
prymarja Il o godz. 6 r. w kaplicy z nauką 
po litewsku, o godz. 8 rano msza Św. uro- 
czysta w kaplicy Ostrobramskiej, o godz. 
10 rano msza Św. uroczysta (suma) w 
kościele dolnym, o godz. ll rano msza Św. 
w kaplicy Ostrobramskiej, o godz. 5 wiecz. 
fitanja uroczysta z nauką mw kaplicy, w so- 
boty 9 i 16 listopada i w niedziele 10 i 17 
listopada nieszpory uroczyste w kościele dol 
nym o godz. 4 po poł. 

Litanje i msze św. łaskawie obiecał ce- 
lebrować J. E. ks. arcybiskup wileński. 

MIEJSKA 

— (0) Sprawą budżetu m. Wilna. na 
rok 1930—31.: Prezydent m. Wilna polecił 
poszczególnym 'wydziałom Magistratu nie- 
zwłocznie przystąpić do ułożenia budżetu 
na rok 1930—31. 

  

— (0) Posiłpzeyie Rady miłejskiej. We Pl 
czwartek, dnia 7 listopada, odbędzie się po- 
siedzenie Rady miej ‚ Na porządku 
dziennym sprawy nastęr ce: 

1) Spratwa ustosunkow się do ogól- 
nych uwag urzędu wojewódzkiego, poczy- 
nionych przy zatwierdzeniu budżetu na rok 
1929—30; 

2) sprawozdanie z wykonania budżetu 
1927—28 roku z uwagami komisji rewizyj- 
mej i wyjaśnieniami Magistratu; 

3) sprawa nabycia księgozbioru po zli- 
kwidowanej czytelni Makowiskiego i utwor 
rzenie drugiej bibljoteki miejskiej; 

4) wnioski w sprawie przeniesienia kre- 
dytów; 

5. projekt budżetu dodatkowego na wy- 
dztki, związane z udziałem miasta w kwate 
runjku wojskowym. 

— Oświetlenie przedmieść. Wydział ele 
ktryczny Magistratu przeprowadza obecnie 
roboty nad oświetleniem przedmieść, Ulica 
Nowoświecka otrzyma 4 lampy, Szkaplerna 
8, zaułek Zakretowy 8, Belmonty 4, Wodo- 
c owa 6, Mysia 4, koniec Kolejowej 11, 
Wiłkomierska za rogatkami 2, Mętna 14, 
Szeszkińska 6, Pożarowa 8, Świerkowa, 
Zgoda i Pokój 11, Cedrowa, Bukowa i Za- 

, cisze 13, Dolna 15, Tuskulańska 8, Infladz- 
ka 5, Karpacka 5 i okolica w pobliżu Nowo- 
gródzkiej 10 lamp. Roboty będą zakończo- 
ne w listopadzie. 

„KOŃ 

   
       
   

  

   
     

  

Wielki medal z 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wykór gafunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedsta»icielstwo i skład tabryczny3 

B-zia TROCGY "ras" 
RZECZY NARONOZRZWERZEWTZEZ PRE ROŚGEOY SERBEZTTZKCO REPKI POZO ок 

Dom 
handlowy 

NENTS 
NaB.ob „PROWODNIKA“ 

ŚNIEG 
i KALOSZE 

4 TRWAŁE i ELEGANCKIĘ 

KA 
WOJSKOWA 

— (o) Dodatkowa komisja po- 
borowa. Dnia 30 października, w lo- 
kalu przy. ul. Bazyljańskiej 2, odbę- 
dzie się komisja poborowa dla męż- 
czyzn stale zamieszkałych na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego, którzy w 
swoim czasie nie stawili się do pobo- 
ru, dnia zaś 6 listopada odbędzie się 
łdentyczaa komisja dla mężczyzn, za- 
mieszkałych na terenie m. Wilna. 

(a) Zebrania kontrolne. W ponie- 
działek ostatni dzień zebrań kontrolnych re- 
zerwistów rocznika 1904. Winni zgłosić się 
ci, nazwiska których zaczynają się na Z i Ż. 

We wtorek rozpoczynają się zebrania 
dla urodzonych w roku 1889. Winni zgłosić 
się z nazwiskami rozpoczynającemi się na 
litery A B C. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Bezrobocie wzrasta. Według 
danych państwowego urzędu pośrednictwa 
pracy ilość bezrobotnych na terenie m. Wil- 
na wynosi obecnie 2280 osób, w tem męż- 
czyzn 1578 t kobiet 702. W porównaniu z 
ubiegłym tygodniem liczba bezrobotnych 
zwiększyła się+o 120 osób. 

AKADEMICKA. 
— Whine zebrajtą Sodafipji Akademic- 

kiej. Sodalicja Akademicka podaje do wia- 
domości, że w niedzielę 27 b. m. odbędzie 
się w lokalu własnym nadzwyczajne wałne 
zebranie jpoświęcone sprawom 'zjazdu. Ро- 
czątek o godz. 16. 

źEGRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. 31 paździer- 

nika o godz. 6 wiecz. w poradni eugenicznej 
(ul. Želigowskiego 4) dr. W. Mirawski wy- 
głosi odczyt na temat „Co to jest walka ze 
zwyrodnieniem rasy". Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY 
я 

— Popsiedzenie Wil. Oddz, Poł. T-wa 
Psycjhjatryczyyego. W poniedziałek dn. 28 
b. m. o godz. 8 ej wieczorem w audytorjum 
kliniki neurologicznej (szpitał św. Jakóba) 
odbędzie się posiedzenie wileńskiego oddz. 
Polskiego Tow. Psychjatrycznego z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. dr. Wirszubski: Swoista psychoza 
opętania u żydów, 2. walne zebranie człon- 
ków Wil. Oddz. Wil. Polsk. Psychjatr. w 

n tenminie o godz. 8-е], w drugim 
o głodz. 8 30 ważne przy wszelkiej 

złonków. 1. Sprawozdanie sekretarza 
oddz., 2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. 
2 „Wybory nowiego zarządu. 4. wolne wnio- 
ski. 

— Posiedzetis Wil. T-wa Pad 'cą4- 
nego. Dnia 31 b. m. o godz. 20ej AK 
kliniki dziecięcej na Antokolu odbędzie się 
posiedzenie wil. oddz. pedjatrycznego. 

Porządek dzienny następujący: 1. po- 
kaz chorych ze szpitala R i klmi- 

ki dziecięcej, 2. dr. Starkiewicz: (Busk-Gór- 
ka), leczenie przewlekłe chorych dzieci w 
Polsce ze szczególnem uwzględnieniem gru- 
Ziicy pozapłucniej, a kolonja im. rektora J. 
Brudzińskiego przy Zdroju w Busku. (Od- 
czyta dr. M. Moszyński), 3. omówienie 
wniosków w sprawie leczenia sanatoryjne- 
go gruźlicy zewnętrznej w Połsce, 4. о- 
ne wnioski. 

Goście miłe widziani. + 
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— Kuwsy tkackie. Miłą wiadomość po- 
dajemy szerokim sferom naszego społeczeń- 
stwa, Wilnu przybywa nowa placówka re- 
gjomałna, w najbliższym bowiem czasie 
staraniem wileńskiego  T-wa popierania 
przemysłu ludowego, otwarte zostaną kursy 
tkackie, na których masze tkaczki wiejskie, 
oraz osoby chcące pracować na tem polu 
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oprócz fachowych wiadomości nabędą za- 
miłowania do tutejszych tradycyjnych wzo- 
rów nie będą propagowały obcych nalecia- 
łości. 

Na czele kursów staje prezes Wil. T-wa 
pop. przem. ludow. p. Władysław Lichta- 
rowicz, kierowinictwio fachowe spoczywać 
będzie w rękach niezmordowanej i zasłużo- 
nej działaczki: p. A Mohlówny, której 
staje ku pomocy p. Helena Sokołowska, a 
nadzór naukowy obejmuje prof. U.S.B. pani 
Cezarja Ehrenkreutzowa. Ufać więc należy, 
że pod kierownictwem powyższego zespołu 
kursy będą się rozwijały jpo linji wytycznej 
wiL T-wa pop. przem. ludow. a siły instruk- 
torskie tu wyszkolone, najzupełniej odpo- 
wiedzą stawianym im wymaganiom. 

Szczęść Boże nowej placówce. 
Bližszych szczegółów tyczących się kur- 

sów zasięgnąć można w Bazarze Przemysłu 
Ludowego iprzy ul. Zamkowej 8 od godz. 
10 do 1. 

— (a) Międżyr(aodowy zjazd oświa- 
towców; żydów. Dziś kończą się obrady 
pierwszego międzynarodowego zjazdu ży- 
dowskiego instytutu naukowego; RSA 
centrala jak wiadomo znajduje się w Wil- 
nie. Celem zjazdu było skoordynowanie 
działałności rozsianych po całym Świecie 
filij instytutu. 

Omawianio trudności piętnzące się przed 
szkolnictwem żydowskiem z powodu stano- 
wiska sjonistów, co zdaniem mówców jest 
wysoce szkodliwe i tamuje rozwój kultural- 
ny mas żydowskich. 

Na zakończenie należy podkreślić zda- 
nie wygłoszone przez przybyłego z Berlina 
dr. /Tergela, który wypowiedział się za 
utworzeniem w Wilnie uniwersytetu żydow- 
skiego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohiuląnjce. Dziś 
teatr czynny diwukrotnie. O godz. 3.30 p. p. 
przedstawienie popołudniowe po cenach zni- 
żonych „Rewizor* Gogola w obsadzie prem- 
jerowej. O godz. 8 wiecz. po raz 4-ty cie- 
sząca się wielkiem powodzeniem świetna 
krotochwila A. Grzymaty-Siedleckiego „Ma- 
man do wzięcia* z Al. Zelwerowiczem. w 
roli kresowego ziemiańina. Dotychczasowe 
przedstawienia tej wybornej krotochwili od- 
były się vrzy wypełnionej widowni. W przy- 
gotowaniu „Sen nocy letniej" Szekspira. 

— Tęatr Miejską w „Lutni”. Dziś dwa 
przedstawienia o godz. 3.30 jp. p. grana bę- 
dzie po cenach zniżonych po raz ostatni w 
sezonie fascynująca sztuka Bergera  „Po- 
wódź” '0 godz. zaś 8 pełna humoru i finre- 
zji komedja Crorszeta i Funsa „Powrót w 
wykłonaniu wybitniejszych sił zespołu pod 
reżyserją J. Waldena. 

W przygotowaniu sztuka Winawera 
„R. H. Inżynier”. 

— „Widma* Moniuszki. W święto umar 
łych wileński zespół operowy wystawia mi- 
sterjum muzyczne S. Moniuszki „Widma 
do słów A. Mickiewicza. 

W przedstawieniach biorą udział Soli- 
ści operowi, chór akademicki, oraz orkiestra 
symfoniczna. 

Widowisko poprzedzi słowo wstępne, 
oraz poemat symfoniczny Saint-Saensa — 
„Taniec szkieletów. 

„Widma wystawione zostaną w tea- 
trze miejskim „Lutnia” w piątek I-go i! so- 
botę 2 listopada o godz. 8 w. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań w Teatrze „Lutnia/* ok, 11—9 wiecz. 
bez przerwy. 

„Złote Wiłno”. Zespół rewji! wileńskiej 
wystawia w poniedziałek 4 listopada nową 
rewję p. t. „Złote Wilno”, składające się Z 
14 numerów. Program niezmiernie ciekawy 
i aktuałny, urozmaicony piosenkami i pro- 
dukcjami tanecznemi. Do rewji przygotowa- 
ne nowe małownicze dekoracje. Bilety zaw= 
czasu nabywać można w kasie zamawiań 
(Teatr Lutnia) od 11—9 wiecz. 

— Koncert Ińony Dubiskiej. We czwar 
tek, dn. 31 b. m. w. Teatrze Miejskim na 
Pohulance, Wil. Tow. Filharmoniczne orga- 
nizuje koncert znakomitej skrzypaczki Ireny 
Dubiskiej. Występy świetnej naszej artyst- 
ki cieszą się stale ogromnem powiodzeniem. 

programie koncertu znajdują się m. in. 
Koncert Paganiniego, Chaconne, Bacha. Tań 
ce rumuńskie Barsona. (Pierwszy raz w Wil 
nie) i t. d. początek o godz. 8 w. Bilety w 
kasie zamawiań w „Lutni* od godz. 11 r. 
do 9 wiecz. 

— Dziś ostatni pożegjsainy konicert zd- 
społu bałałajgowega. Dziś o godz.8 wiecz. 
w lokalu: Klubu Handlowo-Przemysłowego 
(Mickiewicza 33) odbędzie się ostatni poże- 
gnalny koncert nosyjskiego zespołu bałałaj- 

  

  

| kowego. 
Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowują 

słuchaczy jest to bowiem istotnie porywają- 
ce widowisko. 

To też zrozumiałem jest że wczorajszy 
koncert cieszył się wielkiem powodzeniem. 
Czysty dochód na rzecz związku pracy spo- 
teczneį kobiet oraz na budowę schroniska 
Ligi Morskiej i Rzecznej w Trokach. 

„Bilety w kasie klubu. 
— „Niedziele kamegatfe'"' w związku 

literatów. Polskie Radjo 1 związek literatów 
urządzają w siedzibie literackiej (Ostrobram 
ska 9), poczynając od 3 listopada pierwszy 
w Wiłnie cyki koncertów kameralnych upla- 
nowany na 8 miesięcy zgóry. Program cyklu 
8 koncertów obejmuje 3 wieczory muzyki 
polskiej, oraz 5 obcej, a wykonany będzie 
przez zespół prof. Kimonttt-Jacynowej, prof. 
Sołomonowa, Szabsaja, Salnickiego i Katza. 
Koncerty odbywać się będą w pierwsze nie- 
dziele każdego miesiąca od godz. 20.30 pun- 
ktualnie, ze wzgłędu na transmisję radjową. 
Karty abonamentowe na 8 koncertów po 12 
zł. (dla uczącej się młodzieży 8 zł.) sprze- 
daje od wtorku aa Gebethnera i 
Wolff. Wstęp tylko dfa abonentów. Bilety 
na pojedyńcze koncerty nie będą sprzeda- 
wane. Członkom Z.Z.L.P. ulgi nie przysłu- 
gują. Szczegóły we wtorek w afiszach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
O t nocy. 
ux — Nowoczesrty 
Światowid — W wirze Paryża. 
Wanda — Skrzydła. 

Piccadilly — Rapsodja wi Е 
Kino Miejskie — SAN Gates: 
Ognisko Kol. — Kochankowie. 
Hollywood — Władczyni miłości. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— (c) Wygładki za dobę. Za czas od 25 

do 26 b. m. do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilnie ogółem 76 wypadków. Z tego 
było: kradzieży 15, niestosowań się do prze- 
pisów administracyjnych 31, zakłóceń spo- 
kojw 2 o drobnych 10. 

|... — (e) Okrądziony przez; złęcia. Da po- 
licji wpłynęło pode | ne Podel 
skiego (Ostrobramska 25) o dokonanej w 
jego mieszkaniu kradzieży garderoby. Posz- 
kodowany. : twierdzi, że kradzieży dokonał 
będący wówczas w gościnie jego zięć Jan+ 
kiel Sznejderowicz (Popławska 5). lle jest 
w tem prawdy wykaże dochodzenie, które 
obecnie toczy się. у 

— (@ Zamach samobójczy. Esencją 
octówą usiłowała odebrać sobie życie Kazi- 

Rejestracja majątków wywłaszczonych w kotwie 
W związku z wcieleniem Głównego Urzędu Likwidacyjnego do Mini- 

sterstwa Skarbu to ostatnie przejęło na siebie rejestrację pretensyj obywa” 
teli polskich z tytułu wywłaszczenia majątków ziemskich na obszarze Łotwy 

dokonanego na podstawie łotewskiej reformy rolnej. 

Zainteresowani winni składać podania bezpośrednio do Min. Skarbu 

(dep. likwidacyjny) ze szczegółowem wymienieniem wszelkich danych co do 

wywłaszczonej ziemi. 

Rejestracja potrwa do dnia 31 grudnia r. b. 

  

Krwawa zemsta komunisty 
Własną żonę oddał w ręce nasłanych zbirów 

Tajemnicze zniknięcie mieszkanki nadgranicznej wsi Dorochy .w gminie grodec- 
kiej Stefanji Dorochowej zostało do pewnego stopnia wyjaśnione 

Nie ujega żadnej wątpliwości że została ona porwana i siłą uprowadzona 
W trakcie poszukiwań za zaginioną, w pobliżu wsi znaleziono ślady krwi które 

prowadziły do lasu gdzie znowu natrafiono ną miejsce które wyraźnie wskazywało 
że toczyła się tu zacięta walka. Znaleziono tam pokrwawioną chustkę :i sznur popla- 
miony krwią. Widocznie sprawcy porwania 
stoczyć z nią walkę. | 

Dorochowa musi 

napotkali na opór swej ofiary i musieli 

ała ulec sile napastników którzy za wszelką cenę, "starali się 
ją uprowadzić na stronę sowiecką lecz obowiając się ujęcia dzięki uporowi Dorocho- 
wej najprawdopodobniej ją zainordowali. Trupa jej nigdzie nie znaleziono co nasuwa 
myśl że przetransportowano go zagranicę. 

Powody zbrodni pokrótce Epoznane przez nas wczoraj świadczą wyraźnie, że 
ma się tu do czynienia z zemstą męża Dorochowej który jako zdeklarowany komu- 
nisła uprawiający intensywną działalność komunistyczną musiał uchodzić z Polski w 
obawie przed aresztowaniem. 

On to podejrzewając żonę o zdekonspirowanie go przed władzami bezpieczeń - 
stwa, nasłał zbirów by ci rozprawili się z nią a „w razie gdy to będzie możiiwe 
uprowadziliby na stronę bolszewicką do miejsca gdzie Dorochow obecnie prez- 
bywa. 

W najbliższej przyszłości cała sprawa zostanie wszechstronnie wyjaśniona, tem 
bardziej, że jak dowiadujemy się Dorochow został aresztowany przez nasze władze 
bezpieczeństwa w chwili gdy przekraczał granicę do Polski. Narazie uchyla się on od 
złożenia jakichkolwiek zeznań. (c) 

  

Z SĄDÓW 
KARA ŚMIERCI ZA BESTJALSKIE MOK» 

DERSTWO. 

Są zbrodnie, o których nie można pisać 

inaczej jak, „krew w żyłach mrożące . Jest 

to powiedzenie oklepane jednak w wypad- 

ku, o którym będzie mowa majzupełniej ma- 

dające się do, zastosowania. r й 

Sąd okręgowy wyjechał na sesję wyjaz- 

dową do Oszmiany. Przewodnicz „wicepre- 

zes p. Kaduszkiewicz. Na wokandzie szereg 

spraw, mniej lub więcej poważnych, najwięk 

sze jednak zainteresowanie budzi jedna. о- 

skarżony w niej 19 łetni młodzieniec ze wsi 

Krodzie Adam Koleśnik popełnił okropną 

zbrodnię. Chcąc usunąć ólników do sche- 

dy po ojcu. aby zawładnąć nią niepodzielnie 

postanowił zgładzić ich. ` a 

„Dziela“ tego dokonat 2 premedytacją, 

na zimno. W sposób krew w żyłach mrożą- 

cy. 
2 Macochę swą, — Zofję Kolešnikową za- 

bił 'w stodole zadając jej w głowę szereg 

ciosów łopatą. Biedna ofiara zmarła natych- 

miast, a morderca nakrył trupa słomą prze* 

myślając nad sposobem ukrycia winy. | 

Przez dzień cały nikt nie zauważył nie- 

obecności gospodyni — chyba trójka ma- 

łych dzieci błąkających się po zimnych ką- 

tach izby. 
Przyszła noc, a z nią dalsze zbrodnie. 
Kloleśnik pjrzeniósł trupa macochy na są 

siednie podwórko i tam 'wrzucił go do stu- 
dni. 

Dokonawszy tego, wrócił do izby. Wró- 
cił aby popełnić najokropniejszą pod słoń- 
cem zbrodnię — dzieciobójstwo. | 

Troje maleństw, złym zrządzeniem losu 
urodzonych jako przyrodnie  rodzieństwo 
mordercy, znalazło Śmierć w studni. Naj- 
starsze z nich — Michał, miało zaledwie 6 
lat, srednie — Leonard 3, najmłodsze — 
Józefa 9 miesięcy. г 

Po dokonaniu tego udał się zatwardziały 
zbrodniarz do domu swego brata cioteczne- 
go. Jak gdyby nigdy nic położył się spać 
lecz trapiony widać wyrzutami sumienia zer- 
wał się w mocy z łóżka i poszedł do domu. 
Wrócił aby zakomunikować wiadomość, że 
„matka gdzieś zginęła z dziećmi'. . 

Poszukiwania nie były długie. Niepokój 
mordercy był widoczny, co naprowadzito 
odrazu wszystkich na straszne podejrzenie 
Zwłoki odszukano w studni i wydobyto. 

Wąpliwości nie było żadnych. Koleśnika 
aresztowano i osadzono w więzieniu. W 
trakcie badania jak i na rozprawie sądowej 

wyparł się winy. W sądzie nie ujawnił skru- 
chy, a nawiet zachowywał się wyzywająco, 
twierdząc, że jest rzeczą sądu doszukiwać 
się winowajcy, a nie jego mówić o sobie. 

Czyż mogła być inna kara niż ta, jaką 
wymierzył sąd — kara śmierci przez po- 
wieszenie. 
Nie. Zbyt straszne są przestępstwa aby mo 

żna było mówić o litości w stosunku do ich 
sprawcy — młodego chłopca, zdolnego na 
zbrodnię dla zysku. 

Charakterystycznem jest, że po otrzyma- 
niu, w więzieniu, umotywowanego wyroku 
Koleśnik prosił 'o sprowadzenie prokuratora 
któremu chciał przyznać się do winy. 

Skrucha przyszła zbyt późno. (y) 

  

miera Rogacka lat 25 zamieszkała przy mę- 
żu przy ul. Bonifraterskiej 8. Desperatkę 
umieszczono w szpitału żydowskim. 

(c)  Usjłowanie  zmabó| w 
sprzeczce. We wsi Bigierdy giminy turgiel- 
skiej podczas sprzeczki wynikłej pomiędzy 
mieszkańcami tej wsi! Feliksem Fiedorowi- 
czem, a Maciejem Marcinkiewiczem, ten 0- 
statni strzelił do przeciwnika z rewolweru 
raniąc go w rękę i udo. Sprawca strzałów 
został as M 
= ufacja njapadu. urowa- 

nej Ożzliance ab być dokonany napad, 
rabłunkowy na mieszkańca osady Oszmian- 
ka lerzego Szyłobrykła. Zostało stwierdzo- 
ne, że napad: był symułowany, i że Szyło- 
bryk wymyślił go w oskarżeniu dwuch są- 
siadów, z którymi p w złych płynne 

— (c) Łądniy ułarzeczony. Marji Bisi- 
kirskiej AE 5) skradziono 250 zł. 
gotówką, bieliznę wartości 300 złotych i 
obrączki : 

Kradkieży miał dokonać narzeczony Bi- 
Rh stale Bap br at 
lazwisko jego jest już znane policji. 

— (6) Žatinia się w: autobusie. Wczo- 
raj w dzi ń w autobusie przy zbiegu ulic 
Mickiewicza i Wileńskiej zasłabła nagle 
Justyna Sowińska (Połocka 53) Odwiiezio- 
mo ją natychm'ast do szpitala św. Jakóba 
gdzie stwierdzono objawy zatrucia nieusta- 
lonemi alkoholami. W jakich okolicznościach 
wypadek miat miejsce 4 czy Sowifska usito- 
whła popełnić samobójstwo narazie nić wia- 
domo. 

— (c) „Szopenieldziarka". Na gorącym 
uczynku kradzieży ciepłej bielizny w skle- 
pie Weroniki Litwinowiczowej (Św. Jańska 
11) zatrzymano niejaką Niedebską Marję. 

SPORT 

OGNISKO — MAKABI 1:0. * 

W niezbyt pomyślnych warunkach at- 
mosferycznych odbyło się wczoraj 'spotka- 
nie piłkanskiego mistrza naszego okręgu 
Ogniska z wicemistrzem Makabi. 

Pierwsza połowa meczu,należatła bez- 
sprzecznie do Makabi lepszej we wszystkich 
linjach, czego jednak nie wykorzystała w 
sensie zdobycia bramek. Po przerwie Ogni- 
sko przejęło niciatywę walcząc gorąco, 
choć nieprodukcyjnie. W rezultacie jedyną 
bramkę dnia zdobyło Ognisko. у 

„ Dziš družyny te spotkają się w spotka- 
niu rewanžowem. 

W barwach „Ogniska wystąpił na sta- 
nowisku pomocnika b. gracz Pogoni Gasz- 
towt. (y) 

— — 

Prey dolegliwošciach žotądkowo-kisz- 
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę 
ciach, zgadze, odbijaniach, bólach głowy za- 
stosowanie 1—2 szklanek naturalnej wody 
ŚR a E Józefa AAS opróż- 

1 odu (pokarmo: . W.ZEP. I! р wego. ZŁP. Nr. 40 

—< — 

Na srebrnym ekranie 
  

„Ostatnia Karawana" w kinie 
Miejskim. 

Widowisko dla 
wrażeń. 

Rok 1866, Rzecz dzieje się w Ameryce 
Północnej. 

Kapitan Ballard prowaczi karawanę 
kolonistów,  brnąc z nią coraz głębiej 
i głębiej w piaski południa. 

Już ludzie i zwierzęta upałam wymę- 
czeni, już i wody brak. Duch w karawanie 
upada. Są tacy, co z drogi zawrócić 
pragną. 

Ale zwycięża zapał, zapał do odkryć 
nowych i nowych coraz to terenów. 

Karawana dochodzi do gór i tu wśród 
RD Je sok stopa RA nie tknęła, 
znajduje dolinę a pośrodku niej 
wód oblitą. : ANIĘ 

Ziemia obiecana! 
Mija 20 Iat. Doliną jest już cała usia« 

na wieńcem ferm, co się w różnych jej 
stronach porozrzucały. 

„Doliną Szczęścia" zwie się to osiedle 
ludzkie daleko ną południe wysunięte. 

„O sto mil od niej jest miasteczko San 
Luis. Miastu temu zagraża zagłada z racji 
braku wody. 

Ojcowie miasta postanawiają ratować 
egzystencję mieszkańców w drodze wy- 
kupienia kolonji fermerów z Doliny 
Szczęścia. 

„., Zjawia się jegomość, który w tranzak- 
cji tej ofiarowuje swe pośrednictwo. Nazy» 
wą się Murdock. 

Wyrusza on do Doliny Szczęścia. a po- 
nieważ jest człowiekiem bez skrupułów, 
wszelkiemi środkami dąży do celu, do wy- 
kupienia ziemi z rąk fermerów. Współdzia- 
ła z Murdockiem sam miejscowy szeryf — 
ex kryminalista. 

l zaczyna się walką między spekulan- 
tami a kolonistami, którym przewodzi mło- 
dy Ballard, syn owego kapitana, co 20 lat 

zwolenników silnych 

temu pierwszych osadników w Dolinę 
Szczęścia przywiódł. й 

Walka ta jest właśnie przedstawieniem 
dlą amatorów emocji. 

Naturalnie zwycięża sprawiedliwość, te- 
dy młody Ballard tryumfy święci. On to 
właśnie jest inicjatorem odstąpienia na 
uczciwych warunkach miastu San Luis te- 
renów Doliny i inicjatorem dalszej węd- 
rówki kolonistów na południe po nowe 
zdobycze na nowych obszarach. 

To jest właśnie ta Ostataia karawana, 
o której w tytule filmu się mówi. 

Rolę Ballarda kreuje Jack Holt—bardzo 
dobry i coraz bardziej popularny aktor 
amerykańskiego Paramount'u.Postać Mur- 
docka odtwarza stały wykonawca t. zw, 
ciemnych charakterów w obrazach tej wyt- 
wórni— Wiljam Powell. 

„Ostatnia Karawana* jest obrazem bar- 
dzo zasługującym na polecerie, osobliwie 
młodzieży. 

Nad program kino Miejskie daje b. nie 
mądrą dwuaktówkę serji obrazów t. zw. 
komicznych. 

Nicby program nie stracił, gdyby tego 
dodatku wcale nie było. 

Omega. 

PPR 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Iperyt. Prof. dr. Lindeman, Warsza- 

wa 1929. Wojskowy Instytut Naukowo-Wy- 
dawniczy. Cena 15 zł. Prof. W. Lindeman 
— autor cennych dzieł z zakresu toksykolo- 
gii chem'cznych środków bojowych — ogło- 
Sił drukiem swą nową pracę p. t. „iperyt”. 
W dziele tem zebrał on nietylko najnowsze 
wyniki badań uczonych świata nad ipery- - 
tem, lecz również zapoznał czytelnika z na- 
der ciekawemi doświadczeniami własnemi z 
zakresu tej najniebzepieczniejszej trucizny 
bojowej. 

Praca dzieli się na 7 rozdziałów: 1) da- 
ne chemiczne, 2) fizyczne właściwości ipery- 
tu, 3) dane doświadczałne, 4) teorja dzia- 
łania iperytu na ustrój, 5) kliniczne objawy 
zatrucia iperytem, 6) patologiczna anatomja 
zatruć iperytem, 7) zastosowanie iperytu ja- 
ko trucizny bojowej. 

‚ „№ pracy położony jest szczególny na- 
cisk na lekarską stronę zagadnienia iperytu. 
Opracowana niezwykle gruntownie i wy- 
czenpująco, liczy ona 320 stron druku duże- 
go formatu i ozdobiona jest wspaniałemi ta- 
blicami barwnemi. Należy nadmienić, że jest 
to praca na bardzo wysokim poziomie nau- 
kowym i dzieła tej miary tyczącego się ipe- 
rytu nie zna dotychczas żadna z fiteratur 
fachowych europejskich. Ze względu na to, 
oraz na podniosłą rolę, którą może odegrać 
walka chemiczna w przyszłym  konflikci 
zbrojnym, — omawiane studjuni traktujące 
o najskuteczniejszej truciźnie bojowej, po- 
winno zwrócić na siebie uwagę zaintereso- 
wanych sfer a zwłaszcza lekarskich i woj- 
skowych. 

  

RADJO. 

Niedziela, dnia 27 października 1929 r. 

10.15—  : Transm. Nabożeństwo z 
Poznania. 11,55—12,10: Transmisją z Warsz. 
Sygnał czasu i komunikat meteorolo- 
giczny. 12,10 14,00: Poranek popularny z 
Filharmonji Warsz. 14,00—15,20: Transm 
z Warszawy. Odczyty rolnicze. 17.15—17,40: 
Transm. z Warsz. Odczyt prof. H. Mościc- 
kiego. 17,40—19,00: Transmisja z Warsz. 
Koncert. 19,00—19,25: „Co się dzieje w 
Wilnie" pogadankę wygł prof. Mieczysław 
Limanowski. 19,23— 19,30: Program na 
poniedziałek.  19.30-: „Carmen* opera w 
4 aktach Jerzego Bizet'a w wyk. artystów 
i orkiestry Opery Komicznej w Paryżu 
(audycja gramofonowa, powtórzenie). Płyty 
„His Hastera Voice* z Salonu Philipsa w 
Wilnie. 22.35—24.00: Tr. z Warszawy Ko- 
munikaty, feljetony, muzyka taneczna. 

Poniedziałek, 28 października 1929 r. 

11.55—12.05; Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.03 — 13.10: Poranek 
muzyki popularnej. 13.10—13.20: Transm. 
z_ Warszawy. Komunikat meteorologiczny. 
17.00—17.20: Program dzienny i chwilka 
litewska. 17.20—17.45: Audycja dla dzieci. 
Bajeczki opowie Zula  Minkiewiczówna. 

17.45— 18.45: Transm. z Warszawy. Koncert. 
18.45 — 19.15: Audycja wesoła: „Tajemni- 
czą misja pana Dumphry* w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil.  19.15—19.40: „Życie 
uczniów Uniwersyt<tu Wileńskiego* oddz. 
1X i ostatni z cyklu „jubiieusz U, S. B.* 
wygł. ks. prof. Bronisław Żongołłowicz. 
19.40 - 20.05: Program na wtorek, Sygnał 
czasu z Warszawy i rozmaitości. 20.05— 
—20.30: VI odczyt z cyklu „Z moich 
wspomnień muzycznych* wygł. prof. Michał 
Józefowicz. 20,30 -23,00: Transmisja z War- 
szawy. Koncert międzynarodowy, feljetony 
i komunikaty. 23.00—24.00: „Spacer detek- 
torowy po Europie"- retransm. stącyj za< 
granicznych z lokalu P. A. P. w Wilnie. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupna 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,77, 125,08, 124,46, 
Kopenhaga 239,—, 239,60, 238,40 

Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,49 36039 — 358,59 
Londyn 43,48, 43,59, 43,38 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 
Paryż 35,11, 35,20 35,02 
Praga 26,42, 26,48, 26,36, 
Szwajcarja 172,72, 173,18, - 11232 
Bukareszt 5.3125 53137 53113 
Stokholm 239,68, 240,28 _ 239,08 
Wiedeń 125,30 125,61, 124,99 

Węgry - 155,57 155,97 155,П 
Włochy 46,73, 46,84, 46,62, 
Marka aiemiecka 213,22, 
Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe! 
Pożyczka inwestycyjna 117.25  Prem- 

jowa dolarowa 64.— 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 80 -. 10 proc. kole 

joma 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25. 8 proc. 
Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 

gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25. 
8 proc. warszawskie 68,—.5 proc. warszaw- 
skie 51.— 8 proc. Łodzi 59,00 . 5 proc. 
Siedlec 42,—, 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna . 5 proc. 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie dolarowe 96,50 
4 proc. ziemskie 47,50. 

Akcje: 
Bank Polski 164,50 —,— 

Kredyt —. 
78 50 Puls 

> D pz 
"BR Spółek Zarobkowyc 

s . Elektrownia w Dąbrowie 
85 „ Cukier 29,25 Cegielski —,—. Мо- 
drzejów 19.-— Norblin 90. Ostrowiec 83. 
Starachowice 20.50 Zieleniewski 82,— 

80 Haberbusch 225—,Węgiel 67.50 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski —. Spiess 130. 
Lilpop 27.75 Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ili em. 73.50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 100. Baak Hand- 
lowy 120, —. Parowozy 24 
  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 2 go z siedzibą (w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 29 października 1929 roku 
o godz. 10-ej rano, w Wilnie przy ul, Zam- 
kowej Nr. 3 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do Józefa Tabeńskiego ma- 
jątku ruchomego, składającego się z ume- 
blowania mieszkaniowego, oszacowanego 
na sumę 545 zł. 

Komornik (—) Fr. Legiecką.



L ODDZIAŁ: Baranowicze, ul. Senatorska 13. 

RAPSZEODYCZRACH 

BESO GDA BOREBONYINERKENE UWAFADDGOCZGÓGWAM 

  

SŁOWO 
  

  

Motory Szwedzkie 
Munkfellsa 

na ropę, lub olej gazowy © 

sile od 7 do 60 koni mecha- 

nicznych, na dogodnych wa-. 

runkach kupna 

ORAZ 

ĄŁYNY 

Szwedzkie 

»» ФУ ВА 
różnej wielkości POLECA — 

=      

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Firma egz. od 1874 r. 
Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

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

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
ВВ 153 3 AMS BN BAA GO BA B LA 

jakośc 

a" samochodów _i_ciągówek__ rolniczych. 

rKursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 28 października r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XL AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XLI ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką Ż i pół miesięczną. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reparącyjne dla 
Z6P—0g 

Wata do okien 
kolorowa i wałki 

W SKŁADZIE APTECZNYM 

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

Najtańsze ceny.   
3   

  

   

  

dawn. T-wo I. B. SEGALL 
Zamkowa 26. 

i watę do okien 

Telefon 10-23. || 

$otrzymano świeży rybi tran BERGENSKI 

oraz polecamy Sz. Klijenteli w dużym wyborze 
galanterię i perfumerję. 

$IKŁ. APT.„„FARĄA 

i INNE WYROBY SKÓRZANE, 
NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 
      BBN 

KAWĄ „GLĄNOVA 

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

środek, to pić 

KAWĘ „GLANRNOWVĄĆ 
smaczną, "zdrową, zupełnie nieszkodliwą na serce, 
jak również zalecaną w racjonalnem odżywianiu dzieci. 

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

Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia 
Wilno, ul. 3-go Maja Nr. 9. m. 10. — A. Kiister. 

Cena: 15 zł. klg; '/2 klg. 8 zł. 

    
  

  

  

  

      

   
   

  

  

CENY KONKURENCYJNE. Wysyła się za zaliczką pocztową. IESP-€ 

TEZEOEROASERYROWIP CEZ YA TOTEÓRZRODACZZEH UBROOAKCE в '_._._. 

4 LEKARZE ; 
REZERWAT EAZA ETD 

AN, DOKTOR 
BI D.ZELDOWIEZ 

Wn, i й ckor. weneryczne, 
AR zylilis, narządów 

/ 
   TU 

| 

    

    mocxowych, od 9 
==1, od 5—8 wieęcz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobista-Lekarz 

Od dnia 24 do 27 października 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Osfafnia Karawana“ 
Dramat w 8 aktach. W roli głównej: JACK HOLT. Nad program: „UCIEKŁA MU PRZEPIORECZ- 
KA“ Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Następny program: „CÓRKA PUŁKU*. 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Osirobramska 5. 

  

Dziś 
ostatni dzień! 2 godziny upojenia umysłów!  Najświetniejsza para kochanków. Żywiołowa..  Słodka., 
K . i niezró t JON STUW i i 
Paca LiL DAGOVER AE aoi oC as NEW OR = 

„Miłośny szept nocy 
Cudna historja kochających serc; miłości i poświęcenia, FILM. KTÓRY OCZARUJE WSZYSTKICH! 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

  

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

Awe zWładczyni miłosścić 
Mickiewicza 22. Dramat nowoczesnej kobiety prawdziwej córy XX wieku, która bez zastrzeżeń i zbyt pochopnie szła na 

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

Dokfór. MEGYEYRY p zaa a WAWAWAW Karakułowe 
A. CYMELER : POSADY 8 RUPNO | SPRZEDAJ pato okazvinie 40 

shoroby skėrne, we- sprzedania, Mickiewi- 
meryczne 1 moczo- SIENI ЧВБ Ка EEK сга 46 m. 4. -0 
płciowe. Elektrotera- Doświadczona BWWAWAWG i 
Bla, słońce górskie, nauczycielka poszu- Kołnierz Fabrykę mydła 

atermja.  Sollux., kuje posady do ma- a 
Mickiewicza 12, róg; - sprzedam Mogę czę 

a mie 8 jątku. Posiada długo- SKUNKSOWY  oka- <cjami. Us 
RZ t 43 letnią praktykę, oraz Zyjnie do sprzedania. r i 

OTŁABIENIE 
BLEDNICE: 

„LEC 
  

  

  

  

ži f „Mi 21 ‚ 6. 

DOKTOR Žamkova Iš. Soda: Oglądać od 2 15 poł. «а 5. К — 

о icja św. Piotra а- ннн 

ндш łkiewiczów wera, _ nauczycielce BR iĘ oryg. 

„UE odg.11-120d g. 4-6 p. p. —& I. H. Bławat LE © 
  
  Wileńksi 

Vilno, 31 

i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- Poszukuję pracy 
tyczne i kosmetyka dozorcy domu, lub na 
lekarska. Wilno, Wi- wyjazd pisarza pro- 
leńska 33 m. 1, — wentowego, ekonoma 

i śmietanka 
skondensowane w у 
puszkach, nadszedł я 
swiežy transport do й 

ВОН ВЛЕ ВВа Н Ы 

  

Wileńska sklepu A. Januszewi- 
  

  

    

    
„е слу gajowego. Jestem POLECA cza, ul.Zamkowa 20-24 

Dr. POPILSKI „uchodcem z Rosji.| Towary białe |tel. 8-72 OEFr—0 V“ m 
й Posiadam wykształce- bieliżońaneć p о і D AJCIE 

<horoby Ro | we- nie sześć klas gim- Flanele. ® 
':"“Ё:_' 10 ‘{'У{"]‘“д_'‚‘ nazjum, kursy i odpo- KSS we wszystkich aptekach i 
SER W.Pohulan- ga 2 LL ken Baje składach aptecznych zńanego 
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ulokujemy natych- 
miast pod solidną 
nieruchomość 

miejską 
Dom H-K. „Zachę- 

> niedziel i swiąt od g. 
500 kg., po cenie 7q11_j2j rd 4% i pół, 
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LESIE ka 
Wiino, WIELKA 44. 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. Firma egz. od 1835 r. 

„LICHTLOS-WILN O“ tel. 425, 

a. GŁÓWNA p Ogólna suma 
WYGRANA 750.006 zł m wygranych 32 miljony zł. 

Szanse kolosalne — Połowa wygranych i dwie premje 

Ryzyko minimalne. — Cena bardzo niska. 
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* DSTEN SMOLL. 

9 W pogoni za widmem 
— Jeśli jednak Dan żył, wszelka na- 

dzieja ratunku, ucieczki musiała znin 

kniąć bezpowrotnie. Dan prowadził grę 
na zimno, obmyslając wszystko, a je- 

go (podniesiona do ciosu'dłoń niigdy 
mie zadrży, nie cofnie się! Lazard zro 

zumiał teraz jasno jego plan: © 

У Aby się uratować, uniknąć, wiszą 

cego nad głową ciosu, należało zmie- .* 

nić właśn e plany. ; 
°› Łazard natychmiast po przyjeździe 
do domu, rozkazał by oznajmiono 0“ 

"iicjalnie odpowiednim władzom, że 
zmienił zamiar i nie wyśle dwuch se- 
kretarzy z pieniędzmi, - specjalnym 
yachtem, jak to było um owione. Pie- 
niądze złożono chwilowo do ognio- 
trwałej kasy i poseł spędził w samot* 
hości prawie całą godzinę, przegląda- 
jąc swe papiery, paląc te z nich, К- 
te były kompromitujące. , 

Z portu natychmiast zakomunikowa- 
no o zmianie zamiarów hrabiego La- 
zarda władzom policyjnym 'w Scotland 
Yard. Ale Lazard uprzedził tą wiado- 
mość, tłomacząc się jasno 4 spokojnie 
z powodów tej zmiany. Postanowił o- 
sobiście odwieźć pieniądze, ale nie 

'. mógł wyjechać z Londynu wcześniej, 
| niż za jedną lub dwie doby. Musiał 

wpierw. załatwić szereg ważnych 

spraw. 
Wiadomość ta zdziwiła bardzo in- 

_ spektora ' jego szefa. 
— Dziwne, nie prawdaż? —zau- 

ważył inspektor, gładząc czuprynę. 
— Hm! — mruknął szef. — To mi 

się nie podoba... Djabli wiedzą, co się 

  s + 

  

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. Konto P. K. O. 81051. 

Premja zł. 400.00 na Nr. 110562 w 5-ej klasie 19-ej Loterji Państwowej 
padła w naszej kolekturze. 
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kryje za tą zmianą projektów. Jedno 
jest zupełnie jasne: to że Lazard pro- 
wadzi podwójną grę... zamyśla coś bar 
dzo chytrego, ale 00 — niewiadomo! 
Żeby mnie zabili, nie potrafię wytło- 
maczyć w. jaki sposób chce on ukraść 
te pieniądze, trzeba szalonej zręcznoś- 
'cil 

— W każdym razie pieniądze są 
w tej chwili w jego rękach... Chciał: 
bym wiedzieć, co myśli Widmo o tej 
zmianie 

|" —— Sądzę, że ta zmiana zaszła nie 
bez jego udziału zauważył sucha szef 
mie wiedząc nawet, jak bliskim był 
prawdy. 

— Zresztą Widmo. wyznaczyło ter . 
min, możemy poczekać do północy, — 
w trącił niepewnie Delbury. 

— Czy Shofnesy wrócił? — zapy- 
tał szef po chwili milczenia. 

— Przed kwadransem. 
przygotowuje raport. 

— Czyż ma coś nowego 
-— Tak, zdawało mu się, że wi- 

dział Dana koło Banku. 
— Do djabła! Jakże mógł go wy- 

puścić? 
— Nie zdążył nic przedsięwziąć. 

Policjant w mundurze otworzył przed 
Lazardem drzwiiczki auta. Potem Sho* 
fnesy zobaczył że nieznajomy policjant 
wsiada, do taxówki. Gdy auto ruszyło 
Shofnesy ujrzał jego twarz i przysięga, 
że mie mógł to być kto inny, tylko Val 
mon Dan. Ale auto już zniknęło mu z 
oczu, zanim :oprzytomniał. Nie widzę 
w tem nic nieprawdopodobnego. Ро- 
licjanci w mundurze rzadko jeżdżą ta- 
xówkami!... pozatem niie wiadomo, kto 
mógł postawić go przed bankiem, sko 
ro byli tam dwaj inmi postawieni dla 

Właśnie 

WSZYSCY KUPUJĄ 

Ij klasy 20 Loterji 
Pań stwowej 

Bi. Zeliowicowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ: 
DOW MOCZOÓW. 
ad 12--2 I Od 4-6, 
ul Miekiewicza 24, 

tei, 271, 

DOKTOR 

Ckoroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9—1 13—-7. 

ilno, Wil 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). — 

Doktėr-Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje od g. 1—2 
i od 5—7 p. p. 

  

  

  

Dr. med, i fil. 

J. Regensburg 
(choroby nerwowe) 

POWRÓCIŁ. 
Elektryzacja,  uiater- 

mia, naświetlanie. 

ochrony hrabiego Lazarda. 
— Tak... nadzwyczajna 

— mruknął zamyślony szef. 
Hrabia Lazand był pochłonięty swą 

pracą. Do Paryża i Wiiednia pomknęły 
szyfrowane depesze, zmieniające tekst 
wysyłanych jednocześnie depesz, za 
wiadamiających otwarcie o zmianie 
planów wyjazdu. Paczki banknotów 
zostały wyjęte z ogniotrwałej kasy i 
wiożone do teki ze skóry nosorożca. 
Lazard nie obawiał się rewizji na gra- 
nicy, jako dyplomata był nietykalny, a 
wzeczy . jego nie podlegały rewizji, 
przedewszystkiem zaś nie potrzebował 
starać o wizę. 

Kazał przynieść listę odchodzących 
na kontynent okrętów i zaczął ją uwa 
żnie przeglądać. Kapitanowie statków 
znali go dobrze, gdyż nieraz już prze- 
jeżdżał przez kanał. Lazard wybrał 
więc okręt którym nie jeździł dotąd 
nigdy. Był to „Helilkon*, duma Gene- 
ralnej Spółki Nawigacyjnej. Okręt ten 
miał odejść o dziesiątej wieczór z por- 
tu londyńskiego. Nie można było zna- 
leźć nic lepszego. Poza tem celem po 
dtóży „Helikonu* było Bordeaux — 
miasto w, któnrem żadnemu detektywo 
wi nie przyjdzie do głowy szukać zbie- 
ga 

historja! 

O godzinie dziewiątej wieczór wy 
soka ciemna postać wyszła z bocznych 
drzwi domu przy Saint - James street i 
zniknęła 'w ciemnościach. Dwie ciężkie 
walizki postawiono obok szofera, La- 
zard wsiadt do karetki i kazał się 
wieźć do portu. 

Wysiadł w porcie. Noc była ciem- 
na. Nad Tamizą zawisły ciężkie de- 
szczowe chmury. .W 'diemnościach ry 

rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

Poszukuję 
"nauczycielki muzyki 

m. B RE 
VSAA na wyjazd do ma- 

a m jątku. Informacje: Wił- 
% komierska 3—24, -Q 

0 КОМЕ BB anos 
=== H LOKALE 1 SETRA 

WOREESZMLWKANOZ 

Gabinet išmano: 
Racjonalnej Kosme- 

1 lb Z pokoje tyki Leczniczej. 
Wilno, i 

Mickiewicza 31 m. 4. ze wszystkiemi wygo- 
kobiecą kon- dami, z telefonem, do 

Urod serwuje, dosko- wynajęcia solidnym 

nali, odświeża, usuwa lokatorom. Antokol- 
jej skazy i braki, Ska 24-a m. l-a. — & 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g: 10—8 

  

Do wynajęcia 
dwa umeblowane po- 
koje z  wygodami. 

  

daję na dogodnych 

Kijowska 4—10, - stewne po cenie do 
omówienia. Informacji m WW u WW WY GW WWE 

5 OGŁOSZENIA 
sukien, płaszczy, fute! 

KO SŁOWAK: przeróbek i ck 

B do innych pism, 

koncertowe udziela Sekretarjat U. 
Pianino „Soreezęwe 8. B. tel. 3-47 od # 
prawie nowe, okazyj- 9 г.—2 р. p., a затб- 
nie do sprzedania. wienia przyjmuje m. 
Rudnicka 10 m. 29.  Kuprjaniszki tei. 14-63 

(przez Porubanek) w 
godz. 11 r—2 p. p, i 
od 5 p. p.—8 wiecz. 
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И, МО 1 $' 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

dębowe i t. p. Do- |; utrzymanie. Adres w 

  Urodę.K255A 
W. Z. P. 43. Wilenska 26 m. 11.| godne warunki i|adm. „Słowa* u p, 

Widz. oprócz od 1-3. na raty. į M. RÓ 

Do wynojęcia ; Za 8.000 dolarów Poszukuję doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 2 duże, suche pokoje 
Regulacje i trwałe ze wszelkiemi wygo- 
przyciemnianie brwi. dami i  oddzielnem 
Gabinet Kosmetyki wejściem,  Jagielloń- 
Leczniczej „CEDIB* ska 6—2. —o 
J. | Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Raya 
оа к 10-7. — TY 

kominów okrętowych. 
Przed samochodem zjawiła się po- 

stać w mundurze. 
— Jaki okręt sir? : 

Helikon — brzmiała krótka od 
powiedź. 

Lazard zapiął kołnierz pod brodą i 
zasłonił dolną część twarzy szerokim, 
ciepłym szalem. Głęboko na czoło na- 
oisnął mięki kapelusz. W. ciemności 
błyszczały gorączkowo jego ponure o- 
czy. > 
ji Tutaj sir, proszę na lewo. 
— Strasznie ciemno... djabelskie 

ciemności, — mruczał Lazard, idąc 0- 
strożnie za przewodnikiem. 

Po dziesięciominutowej podróży, 
pośród stosów paczek, lin i rozmai- 
tych okrętowych sprzętów, zatrzyma” 
li się na odcinku Generalnej Spółki 
Nawigacyjnej. 

„Helikon“ leżał cicho na wodzie, 
wsparty jednym bokiem o kamienny 
brzeg. Na tle ciemnego nieba czerniały 
ostre kontury masztów i, kominów. Na 
pokładzie (poruszały się niewyraźne 
sylwetki, dolatywały urywłane, głuche 
głosy, okrzykii. 

Lazard wszedł na pokład i zwrócił 

się do dyżurnego marynarza. 
— Czy mogę widzieć się z kapita- 

nem? | : 
— Tak jest sir. Pan kapitan jest » 

w, swojej kajucie. Czy pan jedzie z nia- 
mi? 

— Mam zamiar.. chciałbym razmó- 
wić się... 

— Ozy pan był już w komorze cel- 
mej i w biurze paszportowym? 

+  — Nie, — pójdę tam później. Naj- 
pierw muszę się widzieć z kapitanem. 

'sowały się kontury masztów i niskich Mam pilną sprawę. Proszę uprzedzić 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

sprzedamy folwark 
obszaru 150 ha z     

go, oto bilet wizytowy. 
Dyżurny spojrzał na bilet przy bla- 

dem świetle gazowej latarni, i odpowie 
dział szybko: : 

— Słucham, sir. Proszę tutaj.. Czy 
pan ma bagaż ze sobą? || ` 

— Nie. Muszę się pierwiej rozmó- 

wić z kapitanem. ' 
— Tędy, sir. Kapitan Masson, sir. 

Kajutą pierwsza na piławo. 
Za chwilę Lazard wszedł do kajuty 

Ikapitana i poznał jednego z najupnzej- 
m iejszych wilków morskich, jakiego 
kiedykolwiek w żyćiu spotkał podczas 
swych podróży morskich. 

— Mam nadzieję, że pan. wie kim 
jestem, kapitanie Masson, — rzekł. — 
Pan słyszał zapewne, że dziś podjąłem 
znaczną sumę, jako pożyczkę państwo- 
wą w Banku angielskim. 

Kapitan Masson patrzał niedowie- 
rzająco na mówiącego. Był on typo- 
wym współczesnym marynarzem: gład 
ko wygolony „ opalony, ubrany sta- 
nannie i elegancko. spojrzenie jego 
było surowe i poważne, twardy rys 
dokoła ust nadawał jego twarzy mo* 
cy. Ruchy miał stanowcze i szybkie. 
= Tak, sir, — odpowiedział spa- 

kojnie. — Słyszałem, że parlament zgo: 
dził się na udzielenie pożyczki. Ale nie 
wiedziałem, że pan ma zamiar udać się 
na kontynent na moim statku. 

— A iednak itak jest. Ze względu, 
na bezpieczeństwo zachowujemy to 
w ścisłej tajemnicy. Zbyt dużo pisały 
gazety o tem, że mam zamiar wywieźć 
olbrzymią sumę z Angiji. Mam w tej 
chwili przy sobie dwa miljony funtów, 
w banknotach, w tej tece. Tajna poli- 
cja mego państwa zakomunikowała mi 
że podróżą moją zainteresowali się 

Tamże do nabycia bu- bowska.. 

warunkach. Wynajem. raki i marchew pa- .. 

Bo TANICH za- 

Bs Stefanag 

tel. 152. 

Biskupia 12, tel. 14-10, 
swego stryja Alek- wydaje pożyczki bez 
sandra Stankiewicza, ograniczenia pod zą- przez P. K. U. Wilno, 

ta* Mickiewicza 1, 
ROA tel. 9-05.   

Wznowiona 
pracownia krawiecka 

nach __ dostępnych. 
a także Radjowel Przyjmuje także do 
po cenach BAR-g nauki uczenice. Sko* 

pówka 7 m. 8, 
WŁADYSŁAWA. 
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LOMBARD gubioną książkę 
wojskową, rocz- 
nik 1887, wyd. 

Mickiewicza 21 

  

nowemi zabudowa |ząm, w 1925 r. wstaw różnych towa-na imię  Szlomy 
niami iinwentarzem | Wilnie. Ktokolwiek rów: brylantów, złota Szwarcbroma,  unie- 
Wileńskie Biuro |wiedziałby O jego po-srebi-, futer, mebli, ważnia się, —0 
Komisowo - Hanci. | bycie, proszony jestdywanów, pianin, sa- 1111 7 
Mickiewicza 2), |zawiądomić do афт. тоспойбж, maszyn 

Ltel 152. Tzcy—0 | Słowa”. —0i t p. 6150 UEI 
  

bardzo gentlemani o międzynarodowej 
reputacji. Postanowiliśmy więc wy- 
wiieść ich w pole i zmylić ślad. Gazety 
rozpisywały się szeroko że pieniądze 
Zostaną przewiezione z Dover do Ca- 
Tais w niedzielę. Tymczasem ja prze- 
wiozę je na pańskim „Helikonie* do 
Bordeaux. * 

Kapitan Masson gładził brodę, nar 
myślając isię, nad odpowiedzią. 

— Ale pan nie uprzedził dyrektora 
naszej Spółki, sir? — zapytał. — Cho 
dzi o to, że ja nie wiem, czy mam pra- 
wo wziąć na siebie taką odpowiedział- 
ność, b z ich wiedzy. 

— Nie, o tem, że ja pojadę na  * 
„Helikonie* mogą wiedzieć tylko dwie 
osoby: ja i pam. — Odpowiiedział о- 
stro Lazard. — Dwa miljony funtów 
jest zbyt wielką sumą, abyśmy mogli 
ryzykować. O zmianie projektów za- 
wiadomiłem tylko inspektora Scotland 
Yardu, nie wchodząc zresztą w szcze- 
góły mego planu. 

— Ale iczy panu wiadomo, że od- 
pływamy dopiero o północy, sir? 

‚ — O północy? — powtórzył za- 
niepokojony dyplomata. Nie wiedzia- 
łem o tem. Myślałem, że odjazd nar 
stąpi o dziesiątej. 

, — Tak, to jest godzina wyrusze- 
mia z, portu, ale dziś musieliśmy przy- 
jąć ładunek dodatkowy, który dostar 
czono nam dapiero przed godziną. Nie 
skończymy ładować przed północą. 
Radziłbym więc panu, pójść na kolację 
do miasta. Przyślę po pana marynarza 
za |pół godziny przed odjazdem. 

  

Dnukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 

 


