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ODDZIAŁY: 

BARAROWICZE -— ul, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3:g0 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 

GŁĘBOKIE — ul, Ztmkowa 80 

GRODNO 4 — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zlemian 
BIDA — ul, Majora Mackizwicza 63 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

„POSTAWY — Rynek 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA PGWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

  

PRUMIIMERATA miestęczna z odułesieniem do ńomn lub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

z przesyłką polztową £ zł 
r kų į 

w aprzedaiy deislicznej cena gojeayńszego n—m 20 groszy. |; CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Opłata pocztowa uiszczone ryczałtem. 

Redakcja rekopieów uteramówionych nie 

Nie co jest lifewskiego... 
Ideologja konserwatywna a wypadki wczorajsze. 

P. Bobrzyński z Dnia Polskiego 

ogłosił trafne spostrzeżenie, że dziś 
wiele ludzi z prawego skrzydła na- 

cjonalistów, nie chcących ze wzglę” 

dów oportunistycznych czy innych, 

przeciwstawiać się rządowi marsz. 

Piłsudskiego — ogłasza siebie Sa- 
mych za konserwatystów. To nie wy- 

starcza, powiada p. Bobrzyński, i ma 

rację, Dodajmy do tego, że są także 

ludzie, którzy pojmują konserwa- 

tyzm jako obronę wyłącznie intere- 

sów ekonomiczno-materjainych w pań- 

stwie. To również nic wystarcza. 

Dlatego mówimy o kwal.fikacjach 

potrzebnych konserwatyście, że na- 
szem zdaniem, sprawa litewska jest 

takim prebierzem prawdziwości prze* 

konań konserwatywnych. Sam fakt, 
że ktoś jest konserwatystą, przesądza 

o jego stanowisku wobtc przez rząd 

polski wszczętej sprawy litewskiej 
(tak chcemy rczumieć wczerajsze po- 
suniącia rządu). Dla konserwatysty 
poruszenie sprawy litewskiej to nie 

kwestja polityki tylko, to sprawa 

związana z całokształtem polskiej 

konserwatywnej ideologji. 

Pogląd na genezę powstania pań- 

stwa polskiego jest u różnych Pola- 

ków różny, zależnie od ich przeko- 

nań politycznych Na pytanie „dia- 

czego Polska powstała?" nacjonalista 

odpowie: bo Wilson ustanowił samo- 

stanowienie ludności, a ludność pol- 

ska chciała mieć swoje państwo, 50- 

cjalista odpowie na to pytanie: bo 
pękły wieczyste kajdany trzech cesa* 
rzy i ludy wyszły z niewoli. Do ta- 

kich odpowiedzi dodać można od- 
powiedź ludowca, który powie zapt- 

wno, że tu chodziło o zrealizowanie 

reformy rolnej. Dla konserwatysty 

państwo polskie nie powstało, lecz 
miał tu miejsce renesans państwa 

polskiego, odzyskała miejsce w rze- 

czywistości historyczna idea państwa 
polskiego, by snuć nadal tę nić pań- 

stwowej polityki, której liaję wykre- 

ślają nietylko polityczne warunki re- 

alne, lecz to, co zwiemy misją histo- 

ryczną każdego państwa. 

- To jest to konserwatywne „podej- 

ście” do wczorajszego incydentu. 

Wielu czytelnikom wyda się ono po. 
dejrzane, federalistyczne, mrzonkowa* 
te etc. Po pracy dziennikarskiej zwią- 

zanej z wypadkami dnia wczorajsze- 

go nie mam zamiaru pisać obszer- 
nych wywodów teoretycznych, nie 

będę iłómaczył, że jestem wrogiem 

federalizmu, bo federalizm jako teorja 

głoszona przez demokratów wileń- 

skich miał wszystkie cechy <kompro- 

misu nacjonalistycznego», nie wycho- 
dził z granic nacjonałistycznego świa- 

topoglądu. Chciałbym oddzielić tylko 

pewnemi granicami wypadki wczoraj. 

sze od wypadków pozornie podob- 

nych, a przecież zupełnie różnych, 
z zupełnie innej dziedziny wziętych. 

Gdyby, powiedzmy, rząd rizmiec- 
ki zamknął jakieś robotnicze szkoły 
polskie w Westfalji, a my  natomiasi 

zamknęlibyśmy szkoły niemieckie na 
Wełyniu, to byłaby także retorsja i 

miałaby wszystkie te same ce- 

chy prawne, jak retorsja wczoraj- 
sza. Ale każdy z nas rozumie, że to 

jednak „byłoby co innego*. Chodzi 
© to, że my Polacy nie mamy żadne- 
go sentymeniu do Weslfalj, nic nas 
z Westfalją nie łączy, jest to kraj dia 
nas obcy, — jak również Niemcy nie 
mogą mieć żadnych pretensji do Wo- 
łynia. 

A z Litwą tak nie jest. 

przesycenia naszej publicystyki 

glądami nacjonałistycznemi, nacjona- 

listycznemi kategorjami myśli, chyba 
dziś jeszcze nikt się nie ośmieli w 

Pomimo 

„połskiej gazecie napisać: „Kowieńsz- 

czyzna, zjemia kowieūska, to dla Po- 
laka to samo co Westfalja*, Zwra- 
camy uwagę na ten właśnie szczegół. 
Właściwie na podstawie nacjonalis- 

cznej doktryny o  samostanowieniu 
ludności — Kowieńszczyzna powinna 
być temsamem co Westfalja, skoro 

łam Litwini, a więc dla naszych na- 
cjonalistów „narodowość obca* są w 
niewątpliwej większości. A jsónak o- 
świadczenia „Litwa to tosamo co 

Wesifalja* nikt jeszcze w Polsce nie 

wykrztusi. Przeciwnie, każde dziecko 
w tradycji polskiej wychowane rozu- 
mie, że ziemia kowieńska, że Žmudž 
to nie jest dla nas ziemia obcal 

I dlatego na marginesie wczorej: 

Szych aresztowań i wczorajszych re- 

presyj wobec szkelnictwa litewskiego 
zapisać należy czerwonym  atramen- 

tem wyreźne distinguo. 

Jeśli bronimy ludności polskiej na 
Kowieńszczyźnie, i jeśli bronimy jej 
praw elementarnych do życia, broni- 

my prawa dziecka polskiego do „pol- 
skiego elementarza, to nietylko o tę 
mniejszość polską, o te polskie dzie- 
ci nam chodzi. Chodzi nam jeszcze 
o to, że fakty gwałtu i bezprawia 
dzieją na Ziemi Kowieńskiej, histe- 
rycznie z nami zwią zanej. 

Jeżeli zamykamy cziś szkoły  li- 
tewskie w Wiłeńszczyźaie to nie dla- 
tego, aby fu nie było szkolnictwa Ii- 
tewskiego, Owszem, będzie eno tu 
póty, póki ludność miejscowa będzie 

mówiła tym pięknym, archaicznym, 
choć widocznie wymierającym języ- 

kiem. Władza polska nie odmówi 
nigdy tego dziecku litewskiemu, co 
dziś się odmawia dziecku polskiemu. 

Witamy z uznaniem, z radością 

wczorajsze zarządzenia władz i woła- 

my jednocześnie: „Niech żyje Lit“ 
wa“. 

To nie jest paradoks, panowie, 
których to dziwi. Zarządzenia wczo- 
rajsze władz chcą wywołać wyjaśnie- 

nie, normalizację, bardziej możliwe 
stosunki pomiędzy Polską, a Litwą, 

Oczywiście dla ucha  nacjonalisty 
gdy powiemy, że wczorajsze antyli- 

tewskie zarządzenia są filo-litewskie- 
mi w swej istocie, będzie brzmiało 
paradoksałnie. A jednak tak jest, Bo 

oto wierzymy że i losy Litwy dopóty 
nie zaznają spokoju, dopóty nie u- 

gruniują swej niepodległości—dopóki 
Litwa nie powróci do swej przez 

tradycję historyczną wykreślonej liaji 

politycznej, do przymierza z Polską. 

Wczerajsze retorsje naszych władz 
(chcemy w to wierzyć:) £o pierwszy 
krok do wyjaśnienia wzajemnych 
stosunków, to krek pisrwszy do 

zepchnięcia rządów kowieńskich z ich 

lnji postępowania, dyktowanej w sto- 

sunku do nas przez zamiary agresyw= 
ne, przez fzyczuą bezsilność, tylko 
hamowaną chęć gwałtu, przez ślepą, 

wstrętną, obrzydliwą nienawiść, 

W  Polscs tradycje litewskie 

wrosły zbył silnie. Żadna cenzura na- 
cjonalistyc"no-demokratyczna nie wy- 

kreśli, nie wyrzuci, nie przeksztalci 
wyrzzów Litwo, Ojczyzna moja. 

Powełanie się na te słowa wiesz- 

cza ma pewien przysmaczek mdły 

wynikający z asosjacyj o istotnie bar- 

dzo często mdłych komentarzach do 
tych wyrazów z Pana Tadeusza, jak 

mdłem było często  wyzyskiwanie 

Mickiewiczowskich czułości do Jan- 
kiela. Ale to Litwo Ojczyzno moja, 
które tak się wryło w miedziane 

deski pomników stawianych w Kra- 
kowie, Poznaniu, Warszawie, to nie 

frazes, lecz konieczność dziejowa. Bo 
«ta ledwie państwo polskie powstało, 

już ta sama chęć istnienia, która do 

rezurekcji polskiej doprowadziła, pcha 

zastępy naszego żołnierza na prze- 

strzenie byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. A teraz wiemy dobrze, 
że jeśli nasze terytorja wschodnie od 
Polski odpadną, to odpadnie za nie- 

mi i Pomorze i Sląsk i zapewne jesz- 
cze inne połacie na zachodzis krajugi 

Polska sama upadnie na kolana przed 
powracającym układem politycznych 
stosunków Europy fprzedwojennej. 

Dopóki istnieje agresywność an- 

typoiska Litwy Kowieńskiej, dopóty 
niema prawdziwego bezpieczeństwa 
dla naszych ziem wschodnich. 

Oni w Kownie chcą być spadko- 
biercami Wielkiego Księstwa. Wołają 

o Wilno. Tutaj przychodzi nam na 

myśl dramatyczny epizod, z przed lat 

przeszło czterdziestu, kiedy w sali 
sądowej cesarsko = rosyjskiej sądzony 
rewolucjonista zawałał „jako i wy 

Rosjaninem jestem* i kiedy głucho 

na to zaszemrała sala wypełaiona 

żandarmami i agentami. My tu, wśród 

nas, mamy ludzi w których żyłach 
pułsuje krew Gedymina. Czy w tym 
sporze o prawa historyczne do tra- 

dycyj po Wielkiem Księstwie potom- 
kowie Gzdymina nie mogą powie: 

dzieć Voldemarasom: «jako i wy Li- 

twinami jesteśmy»? 
Takie jest «podejście» konserwa- 

tywne do wypadków wczorajszych. 

Przez akty rygorów administracyjnych 

zazębiły się posunięcia dyplomatycz= 

no-polityczne polskie o sprawę litew- 

ską. Niech się poruszy naprzód to 

koło. Niech siłą przy poruszaniu z 

naszej strony będzie nie nienawiść 

do Litwy, lecz przeciwnie przekonanie, 

że nic co jest litewskiego nie jest 
nam obojętne. Cat. 

Jeszcze jedno zastrzeżenie. 
W rozmowie z przedstawicielem Słowa p Wojewoda Racz- 

kiewicz powiedział: 
„Muszę zaznaczyć, że Rząd Polski 

wszystkich możliwości, które posiada, i 
nie wyczerpuje narązie 

zarządzenia retorsyjne 
zastosował tylko do części szkolnictwa litewskiego, jak również 
aresztował tylko niektóre jednostki z tych, przeciw którym ma 
wyraźne dowody. Zaznaczyć należy, że reakcja Rządu Polskiego 
może pójść znacznie dalej”. 

zwraca 

  

Zaminięcie szkół litewskich. 
W wykonaniu polecenia Rządu Marszałka Piłsudskiego 

w dniu 5 października r. b. na tęrenie Województwa 
Wileńskiego władze zamknęły Litewskie Seminarjum Na- 
uczycielskie w Wilnie, które dotychczas nie posiadało 
przewidzianej ustawą koncesji, leczbyło jednak tolerowane- 
przez władze, oraz 48 szkół utrzymywanych przez Towa- 
rzystwo Oświatowe „Rytas*, A mlanowicie na terenie pow. 
Wileńsko-Trockiego 25 szkół we wsiach Bortele, Komar- 
nice, Monczagiry i Mengażery gm. Orańskiej, we wsi Wi- 
dziunańce, gm. Koniawskiej, we wslach Czyżuny, Czebo- 

tary, Darguže, Dziegciary, Gieluńce, Girajcie, Giniuny, 
Kursze, Krunińce, Lejpuny, Pomerecz, Puszkarnia, Posolcze 
Szarkiczki i Waryszki gm. Olkienickiej, we wsiach Gaiczu- 
ny, Macki, Pietryszki, Wejksztańce gm. Michaliskiej. 

Na terenie pow, Swięciańskiego 5 szkół, a mianowicie: 
we wsi Poszumień gm. Swięciańskiej, we wsi Mieciany 
gm. Mielegiańskiejj we wsi Bikiany gm. Duksztańskiej i 
we wsiach: Erzwiata i Kiełpucie gm, Twereckiej. 

Na terenie pow. Lidzkiego 18 szkół. 

Kogo aresztowano. 
Ponadto aresztowano na terenie masta Wilna 13 osób, a 

mianowice: ks. Krzysztofa Czyb.rasa, ks. Franciszka Bielawskiego, 
ks. Nikodema Rasztut sa, ks. Piotra Kreujalisa, ks. Wincentego 
Taszkuna, Marję Girdziu!, Elźbetę Łukaszewicz, Urszulę Stefano- 
wicz, Bron sława Leszkiewicza, Konstantego Aleksę, Marję Żu- 
kowską, Piotra Wojtulanisa i Pawła Karazję. Z powyższych o- 
sób w:ględem Elżbiety Łukaszew.cz zastosowano areszt domowy 
z uwag: na posadani'e przez nią niemowięcia; nie posiadającego 
obywatelstwa polskego Pawła Karazją wydalono z granic Pań- 
stwa jako cudzoziemca ucążliwego. 

Na terenie powiatu Swięciańsk ego aresztowauo: ks. Aleksan- 
dra Michajłę, ks. Wincentego Bobina i ks. Wincentego Krysz- 
topanisa. ; 

Na teren'e pow, Wileūsko-Trockie o aresztowano: ks. Anto- 
niego Rukasa i ks. Korwialisa. 

Wszystkich aresztowanych osadzono w  więzienu 
Łukiszkach. 

Co do działainości i charakterystyki poszczególnych osób а- 
resztowanych dowiadujemy 56 z  wiarogodnego źródła 
następujących szczegółów: 

jednym z najwyb tn'ejszych działaczy jest ks. Kraujalis, pro- 
boszcz kościoła św. Mikołaja w Wilnie, właściwy redaktor wy- 
dawanego w Wilnie tygodnika „Kelias*, członek litewskiej partji 
chreścańskich demokratów. Ks. Kraujalis znany był ze swych an- 
t,państwowych kazań wygłaszanych z ambony. 

ks.Rasztuts znany kolporter antzpaństwowej b buły litewskiej. 
W mieszkaniu jego podczas rewizji znaiczono zapasy tej bibuły. 

Ks. M chajło, proboszcz parafji w Kołtynianach, pow. Swę- 
cańskiego bardzo czynny działacz antypaństwowy, w swoim 
czasie skazany przez Sąd Okręgowy w Wine za organizowanie 
litewskich band dywersyjnych. Ks. Krysztopanis z Hoduciszek — 
agitator antypolski. 

Pawel Karasja współpracownik litewskiego pisemka „Vil- 
niaus Aidas“. 

Suchocki, podejrzany o szpiegostwo; jednocześnie oddany 
będze pod sąd za posadanie na swoje im'ę dwuch książeczek 
wojskowych, jednej polskiej i drugej iitewsk ej. 

Długa też jest lsta agtatorów, zwłaszcza wśród nauczycieli. 

Rewizje, 
Jednocześnie w Wilnie dokonano rewizji w mieszkaniach Józefa Ra- 

dziewicza, Witolda Kajruksztisa, Józefa Kajruksztisa, Antoniego  Krotulisa, 
Mateusza Stankiewicza, Henryka Horobicza, Wincentego Budrewicza oraz 
w seminarjum nauczycielskiem i t. d. : 

Podczas rewizji znaleziono antypaństwową bibulę litewską, gdzienie- 

gdzie broń, i inne materjały kompromitujące, a wskazujące na czynny 

kontakt z wrogiemi Polsce knowaniami rządu kowieńskiego. 
FZWYESERZEW 

PPS. nie protestuje przeciwko gwałtom litewskim 
Otrzymaliśmy list następującej treści: 
W eSłowie» i «Dzienniku Wiłeńskim» z dnia 5:go października rb. 

podano do wiadomości, że „do akcji, domagałącej się od Rządu najbar- 
dziej zdecydowanych kroków celem obrony zagrożonej na Litwie polsko- 
ści*, wspólnie z Konserwatystami, Związkiem Ludowo-Narodowym i t. d. 
przystąpiła Polska Partja Socjalistyczna, - 

Wileński Komitet PPS. oświadcza, że o akcji tej dowiedział się 
z prasy z dnia 5 bm., żadnego udziału w naradach mie brał i żadnej 
wspólnej uchwały w tej kwestji nie powziął. 

Udział Chrześcijańskiej Demokracji w akcji 
protestacyjnej 

Jsk się dowiadujemy, do Komitetu wiecu protestacyjnego zgłosił 
= akces w imieniu Chrześcijańskiej Demokracji ks. Ignacy O) 

sz :ński. 
A AEROROSE ZYKA On 

Oświadczenie Wojewody Wileńskiego p. Raczkiewicza. 
W związku z zastosowaniem retorsji na terenie Wilna į wojewódz- 

po 

twa, względem pewnych grup mniejszości litewskiej w Polsce, Wojewoda 
Wileński Raczkie»icz przyjął w dniu. wczorajszym przedstawicieli prasy, 
kiórym udzielił następujących wyjaśnień: 

Kołejne rządy polskie stale trzymały się zasady przyznawania mniej. 
szości litewskiej w Polsce prawa swobodnego rozwoju jej odrębności na- 
rodowych w przeciwieństwie do rządów republiki litewskiej, które zawsze 
i konsekwentnie stały na gruncie zwalczanie i prześladowania mniejszości 
polskiej w Litwie. 

Rząd Marszałka Piłsudskiego specjalnie stosował politykę pojednania 
pomiędzy zamieszkującymi na wspólnej ziemi ojczystej odłamami polskie- 
go i litewskiego narodu, starając się łagodzić i usuwać tarcia narodowo 
ściawe, wynikłe na tle wybujałości szowinistycznych. 

„_ М tym celu Rząd Marszałka Piłsudskiego, w przeciwieństwie do rządu 
litewskiego: 1) zezwalał mniejszości litewskiej na otwieranie różnego rodza- 
ju szkół, łagodnie traktując ze względu na konieczności życiowe kwestję 
wymaganego przez ustaw; ceńzusu @а nauczycieli, 2) ułatwiał przygra- 
nicznej ludności litewskiej przekraczanie granicy celem umożliwienia jej 
użytkowania gruntów położonych na terytorjum Litwy, 3) zezwalał działa- 
czom litewskim, zamieszkałym tak w Polsce jak w Litwie, na przekracza- 
nie granicy w obu kierunkach, 4) zezwolił obywatelom litewskim na 
masowe przybycie z Kowna do Wilna na obchód żałobny pogrzebu Śp, 
Basanowicza, i otworzył szeroko granicę dla pątników litewskich zamierza- 
łacych przybyć z Litwy do Wilna na uroczystości koronacyjne Obrazu 
Ostrobramskiego, 5) nie stawiał żadnych przeszkód do zakładania i tze- 
rzenia w Boisce działalności całemu szeregowi stowarzyszeń litewskich, 
założycielami których były osoby nie zawsze lojalnie stosujące się do Pań: 
stwa Polskiego i władz polskich. 

Wszystkie te posunięcia Rządu Marszałka Piłsudskiego były ożywio” 
ne nadzieją na stworzenie warunków zgodnego współżycia zamieszkałej w 
Polsce ludności litewskiej z ludnością polską i podyktowane koniecznoś- 
cią ułożenia przyjaznych stosunków pomiędzy sąsiadującemi państwami, z 
których Litwa, niestety, stale podkreślała i podkreśla, że pozostaje w sta- 
nie wojny z Polską. 

Po otrzymaniu wiadomości, że rząd litewski zamierza zastosować 
wzmocnione środki represyjne w stosunku do ludności polskiej a zwłasz- 
cza szkolnictwa polskiego w Litwie, władze polskie w lipcu rb. zwróciły 
się do księdza Kraujalisa, prezesa Litewskiego Towarzystwa Oświatowego 
„Rytas* w Wilnie, z prośbą udani. się do Kowna celem wpłynięcia na 
miarodajne litewskie czynniki rządowe, by się wstrzymały od stosowania 
zamierzonych represji, które spowodują niezwykłe wzburzenie opinji pub- 
licznej w Polsce i zmuszą Rząd Polski do interwencji w postaci zastoso- 
wania polityki odwetu (retorsji). ‚ 

Nie zważając na stałe podkreślanie ze strony Rządu Marszałka Pil- 
sudskłego jego pokojowych tendencji w kierunku konieczności wzajem- 
nego unikania momentów' powodujących zaognienie stosunków  polska* 
litewskich, rząd litewski rozpoczął ostatnie masowe prześladowanie'ludnoś- 
ci polskiej i wydał zarządzenia, burzące do podstaw całe szkojnictwo pol- 
skie w Litwie, łamiąc w ten sposób elementarne prawa mniejszości pol- 
skiej, zagwarantowane w traktatabh międzynarodowych. 

Podobne postępowanie rządu litewskiego zmusiło Rząd Marszałka 
Piłsudskiego do zastosowania retorsji, lecz wyłącznie względem tych od- 
łamów mniejszości litewskiej w Polsce, które były wyraźnie zaangażowane 
w akcji wrogiej Państwu Polskiemu. 

ĮAERBATŲ ... F. P. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc“ drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Cz'nie numeru dowodowego 20 gr. - 

Sejm i Rząd. 

Powrót min. Meysztowicza go 
Warszawy. 

WARSZAWA, 5.X PAT. Po kil- 
kudaiowej nieobecności powrócił w 
dn u dzisiejszym do Warszawy p. 
minister sprawiedliwości Aleksander 
Meysztowicz. 

Marsz. Piłsudski prezesem ho- 
norowym wystawy w Poz: 

naniu. 

WARSZAWA 5-X PAT. Pan Pre- 
zes Rady Ministrów Marszałek Józef 
Piłsudski wyraził swoją zgodę na 
przyjęcie godności prezesa komitetu 
honorowego powszechnej wystawy 
krajowej w Poznaniu w roku 1929, 

Unifikacja sądownictwa 

WARSZAWA 5X (żel,wź. Słowa) 
Ministerstwo Sprawiedliwości opraco- - 
wało projekt unifikacjj sądownictwa 
w całej Polsce, która przewiduje w 
myśl konstytucji wprowadzenie obie- 
ralności sędziów pokoju i sędziów 
przysięgłych. Obecnie odbywają się 
narady międzyministerjalne nad u- 
zgodnieniem tego projektu. Projekt 
ten ma się ukazać jaso rozporządze- 
nie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
w listopadzie b. r. 

Co znaleziono w lokalu Zw. 
L. Nar. we Lwowie, 

WARSZAWA, 5.X, (źel. wł. Słowa) 
Przegląd Wieczorny donosi ze 

Lwowa że wśród _skonfiskowanych 
druków w lokalu Z.LN. znaleziono 
kilkaset egzemplarzy broszury p. t. 
„Rodakom ku rozwadze“ zawierającej 
inwektywy przeciw rządowi. Śledztwo 
policyjne w Sprawie anonimowej u- 
lotki 6 gen. Zagórskim zostanie u- 
kończone jutro. 

Organ nacjonalistów ukraińskich 
nazywa aresztowanego Hołubowicza 
renegatem i stwierdza, że doniedawna 
jeszcze Mołubowicz był czynnym 
członkiem organizacji nacjonalistycz= 
nej ukraińskiej, ostatnio zaś przeszedł 
do Obczu Wielkiej Polski. 

Oficerowie polscy w Paryżu. 

PARYŻ, 5. X. Pat. 30 oficerów 
słuchaczy wyższej szkoły wojennej 
w Warszawie z gen. Kessierem, pułk, 
Ziełeniewskim kilku profesorami szko» 
ły i pułk. Faury, ezłenkiem misji woj- 
skowej francuskiej w Warszawie ra 
czele, powrócili z objazdu wojska* 
wych obozów ćwiczebnych na wscho- 
dzie Francji, pól bitew, oraz kostni- 
cy poległych w forcie Daumont. Ofi- 
cerowie przyjęci zostali przez gen. 
Hzringa, komendanta wyższej szkoły 
wojskowej w Paryżu. Oficerowie pol- 
scy zabawią w Paryżu kilka dni w 
ciągu których zwiedzać będą zakłady 
przemysłu wojennego w Varyžu i 
okolicach. Dzisiaj gen. Kessłer wy» 
dał śniadanie na cześć gen. de De- 
beney, szefa sztabu generalnego, ged. 
Heringa, oficerów sztabu generalne- 
go, i profesorów wyższej szkoły woj 
skowej wę Francji. 

Polska misja wojskowa w 
Stambule. 

ANGORA, 5—X, PAT Polska mi- 
Sja wojskowa zwiedziła w Stambule 
licea wojskowe oraz szkoły przystos 
sowania technicznego i konnej jazdy, 
Następnie oficerowie polscy podej- 
mowani byli harbatą przez przedsta- 
wicieli tureckich władz wojskowych. 

Prosimy 
  

w najbliższym — sklepie 
kolonjalnym zzżądać 

Próba wypadnie znakomicie! 

Nigdy już innej używać nie będziecie. 

Żądać wszędz e. 
«Feliks Pawłowski i S:ka>. 

| Zakopiańskie kożuchy | 
otrzymane u DINCESA, Wielka 15, 

Zimowy 
urzędowy rozkład 

jazdy K, P. 
jest już w sprzedaży 

w księgarniach i kioskach kolejowych 
„R UCH* 

  

  

UWADZE PAŃIII 
Znany pierwszorzędny 

zakład fryzjerski 
POL i KLEMENS 

Wiieńska 14. у 
Z dniem 7.X otwiera Instytut de Beantć 
w którym zastosowane będą wszystkie 
osiatnie nowości paryskie w tej dzie- 

zinie. U
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ECHA KRAJOWE 

  

BIAŁYSTOK. 

— Kiermasz na rzecz powo: 
dzian. W salach hotelu «Rifz» dn. 
1 b. m. w sobotę odbył się kiermasz 

na rzecz powodzian w Małopolsce 

zorganizowany przez Koło pań z inte- 

ligencji miejscowej. Dochody czerpa* 

no ze sprzedaży najrozmeitszych rze- 

czy w kioskach, z koła szczęścia,ibu- 

fetu i innych atrakcyj, Uzyskane z 

kiermaszu kwoty przekazane zostały 

Wojewódzkiemu Komitetowi pomocy 

powodzianom. (c) 

— Nowy kościół w Białymsto- 

ku. Oddawna zbierane są składki na 

budowę Kościoła—Pomnika na cmen- 
_ tarzu św. Rocha w Białymstoku. Pod- 

czas pobytu ]. E. ks. Arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego nastąpiło dokonane 
przez Arcypasterza poświęcenie ka: 

mienia węgielnego pod ten kościół. 

Komitet Budowy Kościoła opracował 

dalszy plan zbierania funduszów na 
prowadzenie robót. 

Ludność miejscowa chętnie składa 

ma ten cel ofiary, częstokroć dość 

znaczne. (c) 

— Bezrobocie w Białymstoku. 
Stan bezrobocia w Białostockiem we- 

dług ostatnich notowań tut. P.U.P.P. 

przedstawia się nast.: Białystok—2425 

bezrobotnych, Supraśl—122, Michało- 

woe—192, Wasilków—135, G'ódek— 

362, S'arosisice—149, Choroszcz— 

175, inne—47. Razem—3 644 bžzro- 

boinych, Z tego 1066 pobiera zapo- 
mogi. c) 

Sowiety a przemysł biało- 

stocki. Ostatni bawił w Białymstoku 
przedstawiciel Sowieckiej misji hand- 

lJowej w Berlinie — Lubicz. Przedsta- 

wiciel ten miał odbyć cały szereg kon- 

ferencyj z miejscowymi przemysłow- "2 
cami w celu nawiązania kontaktu i 

zawarcia ewentualnych umów. 

MOŁODECZNO. 

— Rejonowe święto przyspo- 
sobienia wojskowego. W ubiegłą 
niedzisię oóbyło sig w Mołodecznie 
tejonowe święto przysposobienia woj- 

skowego czterech sąsiadujących z so- 

bą powiatów: Mełodeczańskiego, Wi- 
lejski:go, Postawskiego i  Dziśnień- 
skiego. W uroczystości, na którą 

przybyli prócz gospodarza powiatu 

p. Piekuiowskiego starostowie powia* 
tów: Wilejskiega— p. Nitosławski i 
Os:miański—p. Kowalewski oraz de- 
łegat wojskowości z Wilna wzięło 
udział trzysta trzydzieści uczestników. 

W trakcie uroczystości dokonano 

otwarcia mowozbudowanego boiska 
sportowego. Pan Wojewoda Wileński 

nie mogąc być osobiście na uroczy- 
Stości nadesłał depeszę ze słowami 
życzeń rozwoju. Podobną w treści 
depeszę nadesłał Nacz. Wydz. bez- 
pitczeństwa p. Kirtiklis. 

HODUCISZKI. 

— Uregulowanie spraw paraf- 
jalnych w Hoduciszkach. Od 
dluższego już czasu ludność polska 
„parafji Hoduciszkiej kołatała do wyż- 
szych władz kościelnych o uregulo- 
wanie nabożeństw i kazań i wprowa 
dzenie odpowiecniej ich liczby dla 
łudcości polskiej nie rozumiejącej ję 
zyka liliewskiego, gdyż na skutek za- 

rządzenia uprzedniego księdzu w Hs" 
duciszkach nabsżeństwa te odprawia- 
no w języku litewskim. Obscnie sta- 
rania te odniosły pożądany skutek, a 
JE. ks. arčybiskup-metropolita žwilen- 
ski po dokładnem zbadaniu Sprawy, 
uwzględnił prośbę ludności i zapro- 
wadził nabożeństwo w języku pol: 
skim ce drugi dzień świąteczny. W 
ubiegłą niedzielę proboszcz miejsco” 
wy Odczytał z ambony rezporządze- 
nis Arcybiskupa w tej sprawie, co 
wpłynęło dodatnło ma uspokojenie 
roznamiętnienia i szowinizmu jak ze 
streny polskia]j tak litewskiej i zosta- 
ło przyjęte z zadowoleniem przez lud- 
ność. Zarządzenie to przyczyni się 
niewątpliwie do utrwalenia wpływów 
i znaczenia duchowieństwa i wzmo- 
żenia działalności religijnej w рага 

DOKSZYCE, 

— Uniewatnienie wyborów 
do Rady miejskiej. Starosta Dziś. 
nieński p. Staniszewski na skutek 
skargi wyborców m. Dokszyc unie- 
ważnił na mocy art, 48 regulaminu 
wyborów do Tymczasowych Rad Miej. 
skich, wybory do Rady Miejskiej w 
Dokszycach. 

Jak już podawaliśmy swego cza- 
su, wybory te dokonane zostały w 
dn. 4 września r. b. 

Z całej Polski. 
— Plotka o śmierci młodego 

poety. Żyjemy obecnie w epoce ha: 
łaśliwej, jarmarcznej reklamy kinowej, 
nie cofającej się przed żadnemi, choć- 
by najbardziej niesmacznemi metoda- 

i. 
Artystki filmowe wychodzą za mąż 

„na niby“, pozwałają się chwyłać „in 
flagranti", każą się aresztować, mor- 
dować — wszysiko dla celów rekła- 
mowych... 

Ponieważ śmierć jest jednak tem, 
co zawsze najsilniejsze wywiera wra: 
żenie, więc rzekome tragiczne skony 
wprowadziły się jako najzręcznizjszy, 
ale zarazem — otwarcie zaznaczyć na- 
leży—nainiesmaczniejszy środek rekla* 
mowy. Oo jeden z ostatnich „tri- 
cków* tego rodzaju. 

Wszystkie pisma warszawskie za- 
mieściły wiadomość o tragicznej śmier- 
ci młodego literata krakowskiego Je- 
rzego Brauna, ktory miał spaść z 
„Mnicha”* na czeską stronę (7!) do 
„stawu Cymenowa (?) 

Notatka ta świadczy o niesłycha- 
nej naiwności informatorów i abso- 
lutnej ignorancji odnośnie do geogra: 
fili Tatr. Każdy kto tylko trochę zna 
Tatry wie, że z „Mnicha* nie można 
spaść na stronę czeską i że żadnego 
stawu „Cymenowa* tam niema. 

„ W Zakopanem oczywiście o  ta- 
kim wypadku nic nie wiedzą i cała 
ta historja zdaje się być spóźnionym 
a niesmacznym „primaaprilisam“ @а 
ceiów filmowo-reklamowych,  albo- 
wiem Jerzy Braun w ostatnich cza- 
sach zajął się pracą nad scenarjusza- 
mi filmowymi. 

Doczekał się tedy j*rzy Braun 
ciepłych wzmianek pośraietaych za 
życia, biografji z wylizzeniem jego 
dzieł, a o to pewnie chodziło... 

  

„Reklamie Swietlnej* 

REKLAMA SWIETLNA 
jest dzwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

Z. A. S$. K. w Wilnie, 
ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8: 

  

K oszule dn liaus 

Krawaty! 

artykuły wełniane 
poleca w wielki 
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Historję tę opowiadał mi stary 
gauczo-Antonio, gdyśmy szli piechotą 
go kolonji Taguara do San-Matheus, 
—w przystępie złego humoru. A było 
czego się gniewać, bo po obfitym 
deszczu, droga była okropnal Grunt 
gliniasty—zupełnie rozmiękł i tak nam 
zalepił buty, żeśmy z trudnością pod- 
nosili nogi... słuchać było tylko „ciap- 
lap*, „ciap-lap* i człapanie obuwia, 
w które nałewała się woda przez 
dziury, wiadome tylko  szewcom. 
Śsieżka była wąska, i ljany, zwiesza- 
jące się z drzew, czepiały się naszych 
nóg, a chmura moskitów goniła nas 
zajadle, nie dając ani chwilki odpo- 
czynku. Ja, jako młodszy, trzymałem 
się stosunkowo nieźle, ale Hiszpan 
już dwa razy zaczepił się nogą za 
ljanę i nareszcie runął na ziemię z 
przekleństwem: 

— „Carrambal.. ani kroku dalej: 
jam całe życie nie chodził dłużej 
piechotą*! 

Musiałem z tym się zgodzić, bo 
jeżeli są na świecie ludy, jakby stwo- 
rzone do służby w piechocie, to są 
i marody jeźdców, —i do nich bzz 
wątpienia należą gauczosi Potudnio- 
wej Ameryki. Ciekawy to naród, o 
którym można powiedzieć, że ci lu. 
dzie i jedzą i piją i śpią na koniu. 
Istne centaury! QGauczos w Ameryce 
a Mongoł w Azji i dwóchset kro 

Obuwie 
Czapki! 

Jan Wokulski i Ska. 

damskie i męskie 
wypróbowanej dobrocj 

Kapeluszel 

damskie i męskie 
im wyborze 

Wielka 9, 
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SŁOW © 

Reforma ustroju Rzeszy Niemieckiej. 
BERLIN, 5X, PAT. „Vossische Złg.* donosi, żę kancelarja Rzeszy 

rozesłała już dzisiaj zaproszenia do rządów poszczególnyah pańsiw związ- 
kowych na zapowiedzianą konferencję specjalnie mającą rozważać kwestję 
gruntownej reformy ustroju Rzeszy Niemieckiej. Tematem konferencji ma 
być federalizm— czy umifikacja. W dyskusji, jaka się na tem tle wywiązała 
premjer pruski Braua wypowiedział się za całkowitą unifikacją Niemiec. Za 
stanowiskiem pruskiem wypowiedziały się: Hasja, w. m. Lubeka i Maklem- 
burg-Schwerin. Pa stronie przeciwnej stanął premjer bawarski Hzld, „który 
zażądał trzymania odrębnej państwowości krajów Rzeszy Niemieckiej i wy- 
powiedział się tylko za przeprowadzeniem reformy rozdziału dochodów 
państwowych między Rzeszą a krajami związkowemi. 

Podwyżka dyskonta bankowego w Niemczech, 
BERLIN, 5 X. PAT. „Vossische Zeitung” zamieszcza artykuł wstęp” 

ny, poświęcony podwyżce dyskonta bankowego z 6 na 7 proc., pod ty” 
tułem „Ku kryzysowi”. W artykule tym „Vossische Zig.* oświadcza, że 
©-* -yższenie stopy dyskontowej jest sygnałem ostrzegawczym i zimnym 

a dla gospodarki niemieckiej. Obecna rzekomo pomyślna konjunktura 
jest tylko konjunkiurą pozorną, skłaniającą Niemcy do nadmiernej kon- 
sumcji. Dziennik oświadcza nadto, że to co się obecnie dzieje pod egidą 
dyr, Banku Rzeszy Schachta, jest niczem ianem, jak polityką katastrofy. 

Skutki mowy. tannenberskiej. 

BERLIN, 5 X. PAT. „Frenkturier Zitg“ i „Vorwaris“ zwracają uwagę, 
że w dniu 80 rocznicy urodzin Hindenburga nadesłały do Berlina depesze 
gratulacyjne tylko mriejsze państwa. Natomiast z większych mocarstw 
nadesłały depeszę gratulacyjną tyłko Stany Zjedn. Csolitge. Nadesłał rówe 
nież depgszę Papież. Mocarstwa takie, jak Aagja, Francja, Polska, Włochy 
i Czechosłowacja nie nadesłały oddzielnych deptsz, ograniczając się do 
oficjainych gratułacył, złożonych w imieniu całego korpusu dyplomatycz- 
nego przez nuncjusza apostolskiego Pacalliego. „Frankfurter Ztg.* i „Vas* 
sische Zig” twierdzi, że rządy mocarstw lecarneńskich umówiły się już 
przed tem między sobą, aby w dniu urodzin Hiadznburga monarchowie 
i prezydenci tych państw przesłali serdeczne życzenia, prezydentowi Rze- 
Szy, jednakże po mowie teanenberskiej plam ten został zaniechany i wszy- 
stkie mocarstwa locarneńskie postanowiły. że zachowają całkowite miłcze- 
nie. „Vorwarts' oświadcza, że fakt ten należy stwierdzić z ubolewaniem 
jako dowód dalszego pogorszenia się atmosfery w polityce zagranicznej 

Wyroki Śmierci na Ukrainie sowieckiej 
MOSKWA, 5 X. PAT. W procesie o prowadzone na Ukrainie rze- 

kome szpiegostwo na rzecz Polski pięciu oskarżonych zostało skazanych 
na śmierć, a pozostałych 45 na na 5—10 lat więzienia. 

Bunt w Meksyku zdławiony 
NOWY YORK, 5. X. PAT. Po 24 godzinach bunt w Meksyku zo- 

stał zdławioay. Przywódcy powstania z gen. Serrano na czele zostali roz- 
strzelani. Wolska federalne otaczają miasto Perote, gdzie jak sądzą, sćhro- 
nił sią gen. Gomez. Usadek miasta oczekiwany jest z godziny na godzinę. 
Wydane zostało rozporządzenie skonfiskowania wszędzie mienia powstań- 
ców i sprzedania go na pokrycie kosztów stłumienia buatu. Wobec nader 
surowej cenzury trudno się zorjentować jakie są nastroje ogółu ludności, 
lecz według otrzymanych depesz opinja publiczna jest przychylna dla rzą- 
du. Wielu powstańców powraca podobno do Mzksyku, zdając się na ła- 
skę i niełaskę władz. Załoki gen. Serrano i 13 przywódców buntu zostały 
wystawiene na widok publ cznzy. 

Sprzysiężenie rewolucyjne w Hiszpanji. 
PARYŻ. 5X, PAT. Na podstawie słów dobrze poinformowanych osób, przyby- 

łych z Hiszpanji, agencja Havasa podaje następujące szczegóły 0 świeżo wykrytem 
sprzysiężeniu rewolucyjnem. W nocy z 30 września na 1 października 12 dowie- 
działa się o przygotowaniach czynionych przez spiskowców anarchistów, dla wykonania 
zamachu na życie królewskie. W związku z tem aresztowano Lezana, naczelnego redak- 
tora pisma «Liberte», Barristara b. deputowanego republikańskiego, jednego kapitana, 
jednego porucznika i 15 legjonistów. Liczba aresztowań doszła do 40. Policja znalazła 
m anarchistów bomby, które mieli oni rzucić rano pierwszego października na króla 
przejeżdżającego otwartym powozem z dworca północnego. W ciągu całej nocy policja 
1 straż cywiina dokonywały w okolicach dworca poszukiwań i indagowały przechod- 
niów. Dochodzenie policyjne ustaliło, że spisek obejmował także Algeciras, gdzie do- 
konano również licznych aresztowań* Podobnież w całej Andaluzji dokonano całego sze- 
regu ważnych aresztowań. 

Załoga Nadrenji zmniejsza się o 10000. 
BERLIN,5—X. PAT. Według doni:sień «Berliner Zig. am Mittag», 

w myśl porozumienia mocarstw okupacyjnych w sprawie zmniejszenia za- 
łóg wojskowych w Nadrenji o 10.000 żołci-rzy w najbliższych dniach roz- 

począć się ma wycofywanie poszczególnych eddziałów wojskowych załogi 
okupacyjnej. Czynione w tym celu przez dowództwo wójsk okupacyjnych 
przygotowania są w pełaym toku. 

Dymisja Dyrektorjatu kłajpedzkiego, 
BERLIN, 5—X. PAT. Biuro Woiffa donosi dziś z Kłajpedy, 

rektorjat Schwelniusa zgłosił 
bernatora okręgu kłajpedzkiego. 

że dy- 
dymisję, która została przyjęta przez gu. 

sze 

Prof. WŁ L. jaworski przystąpił do uporząd.- 
kowania ustawodawstwa agrarnego. 

KRAKÓW, 5X, PAT. Władysław Leopold Jaworski przewodniczący 
kotmisji dla uporząckowania ustawodawsįwa agrarnego przyjął na siebie 
obowiązek wyeracowania projektu kodeksu agrarnego. Udzielił on przed- 
stawicielowi „,Czasu* wywiadu, w którym oświadczył między innemi, że 
projekt jego jest pierwszą próbą skodyfikowania wedle pewnego systemu 
przepisów agrarnych. Ustawa grudniowa będzie obowiązywała obok ko- 
deksu egrain:go, Prof. Jaworski jest przeciwnikiem etatyzmu. Ustawa gru- 
dniowa daje rządowi pełną władzę w dziedzinie formy stosunków agrar- 
nych. Dlatego prof. Jaworski w swojej pracy daje projekt samorządowej 
rganizacji rolniczej. 

ków 
bo pocóż utrudniać nogi, kiedy Bóg skóry». 

nie przejdzie  piechntą.. ziemca, to radzi by go odarć ze 

stworzył konie?! Można widzieć| gan- — sEjże, przesądzacie, caballero!> 
czosów grających w karty konne: powiedziałem od niechcenia, znając jak 
jeden stawia konia głową naprawo, Hiszpanie nie lubią portugałczyków: 
drugi nalewo, zdejmą tylko ponczo, «że wam zabrali konia, to trudno.-W 
czyli płaszcz podróżny, przerzucą z kartach zawsze ktoś wygrywa a ktoś 
siodła na siodło i tną się w karty, a przegrywa»! 
konie stoją nieruchome godzinę. i — „Nie o karty chodzi, ale o to, 
dwie. I jeżeli trudno sobie wyobrazić że tu niema taksy ma produkta nie- 
kozaka lub araba bez konia, to już zbędne. A to znaczy: „zdzieraj skórę 
zupełnie niemożebne ujrzeć gauczo- z obywatela, i nikt ci za to nie po- 
sa idącego piechotą na daleką metę' wie złego słowa. Ot, naprzykład, mo- 
А jednak senor Antonio szedł... i ja pozycja: wysłali mnie tewarzysze- 
zdaleka... a dlaczego? Bo mu się gauczosi z Urugwaju, abym zakupił 
zdarzył w podróży niemiły przypadek, dla nich partję „mate“—herbaty pa- 
że w drodze przegrał konia w karty ragwajskiej. Sami wiecie, caballero, 
wraz z siodłem i rzędem... wypadek co dla nas, ludzi stepowych ies 
przykry, ale bardzo naturalny, — bo „mate*, To samo, co dla Polaka 
niemasz na świecie tak mamiętnych chleb, — dła Moskała wódka, dla 
graczy, jak ci ludzie. 

— «Ani kroku dalej nie pójdę! 
Siądzmy na pniu araukarji i odpocz- 
niimy trochę», — powiedział Senor 

Szwaba piwo, a dla Turka — tytoń... 
kroku nie stąpi masz człowiek bsz 
mate. Czy idziemy piechotą, czy pę- 
dzimy konno,—a zawsze gauczos ma 

Antonio, usadawiając się faknajwy: DOMDIJę w ręku, a rureczkę w u- 
ddiowić ais, Ra ki stach,-—nieprawdażłl A tu kupcy 
Przeklęty kraj ta Brazylija; a i ludzie podnieśli cenę na małe wdwójnasób; 
grosza warcil» mówią: «ni urodzaj na matel» A 

‚ S wszystko to nieprawdal Ej, panowie 
— <A cóż panu zawinili brazylja“ komersanci, niema ma was tej grozy 

nie?» zapytałem sąsiada, hamując je- į postrachu, jakim był król Don- 
go zły humor: «ludzie jak ludzie»l _ Pedro, którego wy dotychczas prze- 

. — «Ladrones» — pierwszej ran- klinacie. On by was „nauczył”z. 
gi, odparł Hiszpan z żywością po- l Hiszpan, splunąwszy na ziemię, 
łudniowego człowieka, który w ni. wyciągnął z kieszeni ogromne cygara 
czem nie ma poczucia miary: «oszust i zaczął ćmić, żeby dymem odpędzić 
na oszuście! A jak zobaczą cudzo- chmarę moskitów, która krążyła nad 

NINE I!!! 

nami. A ja przeczuwając ciekawę hi- 
storję, sięgnąłem po flaszkę kaszasu, 
czyli brazylijskiej wódki, która u 
mnis wisiała przez ramię, 

— „Nienapilibyście się, caballero, 
wódeczki*? 

— „Muchissimos 

piję*1 5 ši ka : 
— «No, za Hiszpanię nie wyp jesz 

pan? Viva la Espana>! к 
— „Viva, senhor, vval" | senor 

Anat'nio wychylił pół szklaneczki i 
chrząknął. 

— «A teraz za hiszpańskie kebie- 
ty, bo macie je najładziejsze w Świe” 
cis Niech żyją Hiszpanki» 

— Niech żyją Polki!* odwzajemnił 
się galancko senor Antonio, wychy- 
lając szklankę do końca. „Niech żyją 
„Stnoras blondas* — o błękitnych 
oczach. V.vatl* 

Wódka w miarą jest zawsze do- 

gracias... nie 

'brą, bo i ogrzewa człowieka i dada- 
je mu humoru. I dlatego, gdy mruk 
hiszpański trochę się uspokoił, zaine 
terpelowałem go: 

— „Chcielišcie mi opowiedzi:ć 
historję o Don-Pedro.. Słucham, Coś 
pamiętam o nim z historji, ale nie 
wielel“ 

Gauczos pokręcił wąsa, puścił Za- 
bójczy kłąb dymu na moskitów i za- 
czął opowiadać. 

— „Król Don-Pedro. Sprawiedliwy 
był to, najmądrzejszy z królów Hisz- 
panji, i pamięć o nim nigdy nie za- 
gaśnie śród ludu. Miał duszę surową,   

Ostatnie miesiące lzby Posłów. 

Parlament zostanie zwołany na 18 

października, względnie па 25 go, 

jeśli komisja finansowa nie ukończy 

na pierwszy termin badania budżetu 
na rok 1928, jaki jej p. Poincare 
przedłożył. Budżet ten wynosi 42 
miljardy franków wydatków i jest 
całkowicie zrówneważony. Aby sobie 

zdać sprawę z ciężarów, jakie podat- 

nicy francuscy znosić muszą trzeba 

do tego dodać jeszcze 5  miljardów 

budżetu autonomicznej kasy amorty- 
zacyjnej (dla długu krótketerminowe- 

go), oraz 3 miljardy podatków ku- 

munalnych. Ogółem więc płacą Fran- 

cuzi rocznie 50 miljardów podatków. 

Komisja finansowa rozpoczęła ba: 

danie budżelu dnia 29 września. Wy- 
słuchała ona p. Poincare'go, który 

nie omieszkał zgóry zapowiedzieć, że 
nie godzi się na żadne poważniejsze 

zmiany w swoim projekcie, że będzie 

stawiał w Parlamencie kwestję zaufa- 

nia tak często, jak tege zajdzie po: 

trzeba. P. Poincare jest zbyt doświad- 

czonym parlamentarzystą aby nie 

wiedział, że w przededniu wyborów 

—a odbędą się one w maju 1928 

roku—jednostki i grupy wysuną cały 

szereg żądań demagogicznych, które- 
by riebezpiecznie budżet rozdęły je- 
śliby przeszły. A więc nie będzie ani 
zraniejszenia poszczególnych podat- 
ków, ani zwiększenia jakichkolwiek 
od państwa poborów. Posłowiz nie- 
wątpliwie ednośne żądania wysuną, 
ale po te tylko aby deć się pobić. 
Mogą więc stawiać żądania wygóro- 
wane i opowiadać polem wyborcom, 
że gdyby to od nich zależało, to... 
i td., 

Według więc wszelkiego prawdo- 
podobieństwa, budżet na rek przyszły 
będzie uchwalony przed 1-yma sty- 
cznia 1928 roku. Będzie uchwalony 
dlatego, że lewica nie ma najmniej- 
szego zamiaru ani interesu obalać 
gabinet p. Poincarć'go. Niema ża: 
dnych szans aby jej ewentualne rzą- 
dy dały przed wyborami łepsze wy- 
niki fmausowe. Jest natomiast dużo 
możliwości, że wyniki te byłyby gor- 
sze. W takim razie lewica napewno- 
by wybory przegrała. O wiele wygo- 
dniej jest jej iść do wyborów jako 
opozycji. 

Kiedy mówimy „lewica* myślimy 
o dawnym Kartelu, a więc O rady- 
kałach i socjalistach. Ci pierwsi ma- 
13 swych przywódców w łanie rządu. 
Nis uważają się przecież za stron- 
nictwo rządowe, jak to jasno wynika $ 
z odbytej niedawno polemiki praso- | 
wej pomiędzy prezesem partji rady- 
kalnej, .sea. Maurvcym Sarraul'em, a 
posłem Franklia Bouillon'em, rzadkim 
okazem radykała anty-socjalisty. Ko- 
nieczność parlamentarna zmusiła ra- 
dykałów do udzielenia poparcia rzą- 
dowi jedności narodowej, ale warun- 
ki wyborcze uniemożliwiają im prze: 
niesienie zasady jedności z Pałacu 
Burbońskiego do okręgów wybór- 
czych. Rozkład sił jest bowiem w kra- 
ju taki, że gdyby radykałowi: i so- 
cejaliści się zwałczali, to conajmniej w 
400 okręgach na 600 zgórą prze- 
szedłby kandydat prawicowy. Jeśli 
natomiast radykałowie i socjaliści 
będą współpracowali — obu partjom 
wyjdzie to na korzyść,  tembardziej, 
że powrót do starego systemu okrę- 
gów jednomandatowych i dwóch gło: 
sowań (drugie na wypadek, kiedy w 
pierwszem żaden z kandydatów nie 
otrzymuje  absolu:nej większości) 
znacznie tę współpracę ułatwia i 
upraszcza. Ułatwia dlatego, że władze 
naczelne obu stronnictw nie potrze- 
bują uzgadniać wspólnego programu: 
wystarczy jeśli wydadzą ogólną wska- 
zówkę, że należy wszystko čzynič 
aby „zagrodzić drogę reakcji”. 

Jeśli więc w danym okręgu głosy 
rozbiją się przy pierwszem głosowa- 
niu pomiędzy „reakcjonistą”, radyka- 
łem a socjalistą—to w drugiem glo- 
sy radykalae i socjalistyczne zgru- 
pują się na tego kandydata, który w 
głosowaniu pierwszem więcej ich 

jak nasz «pampero> wiatr stepowy, 
ale serce litościwe jak u dziecka. Nie 
uwierzycie, caballero, że ten człowiek 
żałował nawet ludzi, których skazał 
na śmierć.” 

— „Jakże tak?... przerwałem: „ska« 
zać na śmierć i żałować skazańca... 
To się jakoś nie kleil“. 

— „Można caballero, można! Bo jak 
człowiek niagodzien jest życia, to 
pocóż mu żyć, deptać pe ziemi i 
jeść chleb Boży... nieprawdaż? Wszak 
nie każdy tak postąpi, jak Judasz 
Iskaryota, którego ja uważam za po- 
rządnego człowieka «caballero  ver- 
dadeiro», chaciaż go wszyscy lają. 
Ot sumienie mu powiedziało, że on 
jest zdrajcą i że nie warto mu żyć. 
A en co? Nie robił ambarasu Ssę- 
dziom, nie narażał rząd na rozchody 
wykonania wyroku, a sam poszedł, 

kupił sznur i powiesił się. No, gdy- 
by tak wszyscy robili, czy nie lepiei 
by się żyła ma świecie? Ale właśnić 
bieda w tem, że różne nicponie, <lad- 
rones> Są mocno przywiązani do ży- 
cia. A więc trzeba im dopomódz 
przejść <1a łona Abrahama>. 

— „Słucham dalejl* powiedziałem” 
nie chcąc oponować człowiskowi, 
którego logika była prosta, jak linja. 

— Otóż, senor, mówiłem, że król 
ten żałował nawet skazanych па 
śmierć. A oto i dowódi Pewnego 
razu, w mieście Burgos tracono pig- 
ciu rozbójników. Ne, wiadomo: siedzi 
król na balkonie, a wokoło służba 

Paryż, I października, 

otrzymał, A więc w ciasnych ramach 
ekręgów wyborczych będziemy meli 
walkę dawnego Kartelu z dawnym 
Biokem, ałbowiem i prawica do tej 
samej będzis się uciekała taktyki. 
Możemy być pewni, że w pierwszem 
głosowaniu z prawej stony stanie do 
walki i katolik konserwatywny, i re- 
publikanin umiarkowany, i patrjo- 
tyczny wolnomyšliciel. A w drugiem 
głosowaniu, aby „zagradzić drogę 
socjałizmowi"*, pozostanie na polu 
tylko ten, ma kogo najwięcej padło 
głosów. i 

Wybory nie będą więc sę odby* 
wały w całej Francji według jednego 
szablonu. W każdym okręgu niemal 
będą one nosiły charakter indywi- 
dualny. W niektórych okręgach Bre- 
tanji i Wandei ziemianie - katolicy 
przejdą zaraz przy pierwszem głoso- 
waniu, tak jak w niektórych okręgach 
podmiejskich Paryża zaraz z pierw- 
szego głosowania wyjdą komuniści... 
Tych ostatnich powrót do dawnego 
systemu wyborczego naogół mocno 
sparaliżował: w większości okręgów 
głosy komunistyczne będą tylko do- 
datkiem, dzięki któremu przejdzie 
kandydat Kartelu; takie bowiem partja ° 
komunistyczna otrzyma instrukcje z 
Moskwy, gdzie zdają sobie sprawę, 
że gdyby Blok Narodowy uzyskał 
absolutną większość w lzbie — sto- 
sunki z Sewietami napewnoby zo- 
stały przez Francję zerwane. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Najlepsza pastewna roślina 

BULWA 
Wysyłam kłęby do jesiennego sadzenia 
zaczynając od 10-go Października po ce- 
nie 50 groszy za kilo licząc z workiem 
i dostawą na st. Postawy w ilościach 
50—100—200 1 t d, kilo i niemniej 50 
kilo. Zamówienia całkowicie opłacone 
wysyłam w kolei ich nadejścia. Adres: 
Wilno, Bankowa dom 1 m. 14, Wacław 
Kozłowski. W roku obecnym mam bardzo 
ograniczoną ilość bniwy na sprzedaż, 
przy zamówieniu na żądanie wysyłam 

broszurę o niej—gratis. 
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Akwizytorów potrzebuje. 
my natychmiast. Ofiarujemy warunki 
bardzo dogodne. Zarobek od 150—200 
zł miesięcznie. Biuro czynne od 5—8 

Garbarska 5—10. 

+ Obicia meblowe 
w wielkim wyborze od 5 zł. metr 4 

poleca - W. Mołodecki $ 
) Wilno, Wileńska 8. $ 

Li dos 
przy Ulicy 

Do sprzedania Nieświeskiej 
Nr. 4 dwa domy, murowany i drewniany 
z wolnym piacem do budowy, razem 18 
mieszkań. Dowiedzieć się w francuskiej 

cukierni W. Pohulanka 9. 
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NOWA KSIĄ KA 

Władysława Studnickiego 

Przewroty i Refórmy Agrarne 
Europy Po  jennej 

i Polsi. 
Część pierwsza: Przewrót agrarny 

w Rosji, 2) Reformy agrarne 0 pier- 
wiastku nacjonalistycznym: Łotwa, 
Estonja i Litwa, 3) Reforma agrarna 
Rumunji, 4) Reforma agrarna Czecho: 
stowacji, 5) Reforma agrarna na 
Węgrzech, 6) Reforma agrarna w 
Niemczech, 

Sprawa agrarną w Polsce. 
Lzęść druga: 1) Dyskusje sejmowe 

w sprawie reformy agrarnej, 2) Re- 
forma agrarna w drugim Sejmie, 3) 
Poprawki Senatu w sprawie uchwał 
o reformie agrarnej, 4) Pozytywna 
krytyka reformy agrarnej. 

Dodatek: Ustawa agrarna polska. 

CENA 10 ZŁ. CENA 10 ZŁ. 
ARZZNNNARNZAZNANARAANNNENEY 

Dr E GLOBUS 
(chor. szóri ' 
POWRÓCIŁ. 
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i paziowie,—szlachetni rycerze, gran 
dy i damy... wszystko jak należy: 
Tylko widzi Don-Pedro, że kat nie 
może jednym zamachem uciąć łeb 
skazańcowi i ofiara z tej racji męczy 
się niepotrzebnie... i zawrzała w nim 
krew, bo był litościwego serca. 

— «Podajcie mi mieczl» — wola 
do pazia... i schodzi z bałkonu na 
dół. —«Katem jesteś, — gromi nie- 
zręcznego fuszera—a nie znasz SWE- 
go rzemiosła. Tobie gnój wozić, a 
mie łby ścinać! Patrz, — głupcze, jak 
to się robil Tu machnął mieczem 
Don-Pedre, król sprawizdliwy,—! po- 
toczyła się na zismię giowa kata», 

— „No i cóż, czy wiele się na- 
uczył kat po takiej operacji?" zapyta- 
łem ze śmiechem. 

Ale ten, jakby nie rozumieją mej 
ironji, ciągnął dalej: 

— „Dobry to był król —litościwy 
dla biednych i maluczkich, a greźny 
dla zuchwałych potentatów. 

Jednych ludzi nie cierpiał — to 
lichwiarzy, | dał+że en dobrą maucz- 
kę jednemu z tych frantów!* 

— „A możebyście się jeszcze na- 
pili kaszasu”,—odezwałem się, widząc 
że mój towarzysz podróży Sznuruje 
us'a i nie chce więcej gadać. „W ręce 
wasze, senor Antonio!“ 

— „Muchissimas giacias! 
wódeczka! Słuchaj pan dalej/ 

— «Otoż był za owych czasów w 
Salamance, sławnym mieście, lichwiarz, 
który pożyczał pieniądze na tak wy- 
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Napad bandycki na urząd pocztowy. 
W nocy z 4 na 5 bm. uzbrojona w karabiny banda dokonała nap:du na 

urząd pocztowy w Płotnicy, pow. Łuninieckiego. 
W Czasie, gdy bandyci poczęli włamywać się do gmachu pocztowego kie- 

rownik tegoż zbudzony ze snu zaalarmował natychmiast cały personel zamie- 
szkały w budynku. 

Dzięki energicznej obronie personeju poc towego, który użył w tym wy- 
padku broni posiadanej w urzędzie, bandyci zostaii odparci i zbiegli bez łupu 
w*niewiadomym kierunku. 

Natychmiowy pościg za bandytami nie dał żadnych rezultatów. 

Defraudant Połczyński zastrzelony na granicy. 
Defraudant pocztowy Edward Połczyński, który skradł w urzędzie pocz- 

towym w Warszawie 50.000 zł. i w towarzystwie swojej kochanki zbiegł do 
Litwy, został w ostatnich dniach przez władze litewskie po skonfiskowaniu mu 
po odstawiony do granicy bez uprzedniego porozumienia się z naszemi 
władzami. 

Połczyński wraz z towarzyszką, korzystając z wolności powędrowali nie- 
spostrzeżenie ku granicy sowieckisj, w celu przedostania się do Sowietów. 

Jednak dzięki czynności naszej straży pogranicznej, w pobliżu Krasnego 
we wsi granicznej Klimonty patrol KOP'u zatrzymał zbiegów dn. 4 bm. w cza- 
sie, gdy zamierzali przekroczyć granicę. Po stwierdzeniu przez władze pogra- 
niczne tożsamości zatrzymanych, znanych węadzom z listów gończych postano- 
wiono skierować Połczyńskiego z towarzyszką do najbliższej komendy Pol. 
Państwowej. 

W czasie eskortowania, Połczyński korzystając z nieuwagi eskorty usilo- 
wał zbiec, i gdy mimo kilkakrotnych nawoływań żołnierzy nie stanął, został dnia* 
tego o godz. 17 m. 30 ciężko postrzelony, peczem o godz. 19 skutkiem otrzyma: 
nych ran zmarł. 

Žinalės Kożewnikównę zaś odesłano do dyspozycji odnośnych władz 
czych. 
Nadmienić naieży, iż przy Połczyńskim znaleziono tylko 77 dolarów. 

KRONIKA 
wego Komitetu rozbudowy w pełaym 

    

ZWARTEK 
' Е składzie. Przewodniczył wice-prezy- 
6 D Wach, sł. o g. 5 m. 44 dent p. Czyż. Posiedzenie te poświę- 

Brunona W. Zach. sł. o g 17 m. 6 Cone było głównie omówieniu przy- 
jutro szłego kierunku działalneści Komite- 

JN. M.P. Róż, tu rozbudowy. Szczegóły na razie 

  

Spostrzeżenia meteorclogizsze Zakład Nie zostały opracowane. 
Metesrologii U. S. B, — (o) Z Komisji rewizyjnej. 

x dnia 5—X. 1027 r. Jak się dowiadujemy, wyłoniona przez 
Gióntente  V 757 miejską Komisję rewizyjna podko- 

=": ; skiego, K. Kruka i B. Kagana, 
om -1.80 C celu zaznajomienia sis z działalno- 

ścią b. Komisji rewizyjnej, zakonczy- 
Opad sa do: ) 2 ła gwe prace i na posiedzeniu, które 
bę w mm, ody się w przyszły pomiedziałek, 

1 5 opracuje sprawozdanie z wyniku 
e j PO OWOCE swych robót, dla przedstawienia ple- 

Uwag i: pochmurno, deszcz num komisji. 
Minimum za dobę -l- 69C POCZTOWA. 
Maximum za dobę + 99C że: 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

KOŚCIELNA. 
— Agencja pocztowa w Ko- 

lonji Wileńskiej. Z dniem 22 go 
września b. r została uruchomiona 

— (c) Powrót z wizytacji. | E. agencja pocztowa Koloaja Wileń- 
arcybiskup wileński ks. R. Jałbrzy- gka. * 

5 

cn? otwsrta dla egółu abonentów. 
dniu wczerajszym. 

ROZNE. 

— Spostowanie. W związku z 
netatką w Nr. 216 w sprawie rewizji 

Urzędu Pocztowego Wilna I., Dyrek- 

cja Peczt i Telegrafów komunikuje, 

że rewizja ta fest jeszcze w toku i że 
w”bee tego wiadomość o wynikach 
jest nieścisłą. 

— (x) Likwidacja strajku. O1*- 
gda] zakończony został strajk praca- 
wników zatrudrionych w kinach „Po- 
lonja“ i „Helies“, Strajk zlikwidowa- 
no drogą kompronisu, a mianowicie 
podwyższony został zarobek dotych- 

czasowy tymże pracownikom. 

— Świetny wynik zbiórki ulicznej 
na powodzian. Przewodniczący Wileńskie- 
go Komitetu pomocy dia powodzian p. Wo- 
jewoda Wł. Raczkiewicz wyraża serdecrne 
podziękowanie wszystkim osobom, które 
czynnym udziałem w przeprowadzeniu zbiór. 
ki pa powodzizn w Wilnie w dn. 2 vaź- 

dziernika rb. oraz hojnem składaniem ofiar 
przyczyniły się do osiągnięcia wyniku, który 
może być nazwany świetnym. | с 

Ogólny wynik zbiórki wynosi mianowi- 
cie 4535 zł. 20 gr. oraz 5 rb. złotem. 

TEATR i MUZYKA. 

ŁOWO 

  

Próbowała już Pani 

  

kawę „Enriloć о 
Bez żadnych innych domieszek 

drogą kawę  ziarnistą. „Enrilo* posiada 

zastępuje ona w _ zupełności 
smak tak i aromat kawy w 

wysokim stopniu, że zadawalnia nawet najwybredniejsze wymagania. Ze 

względów zdrowotnych i wysokiej wartości odżywczej bywa „Enrilo* polecane 

przez wiele powag 

przynosi 

gospodarstwie. ° 

Za znakomitą jakość ręczą wyłąc 

Henryka Francka Synowie 5. А., 

lekarskich. W obecnych 

„Enrilo“ z powodu niskiej ceny duże oszczędności w  każdem 

warunkach  drožyžnianych 

zni wytwórcy 

Skawina-Kraków. 

  

_ qeate Polski (esla Lutnia). Ox.. T UIA 
tnie przedstawienie «Niech żyje miłość» 
Dziś na przedstawieniu wieczornem ukaże 
się po raz ostatni pełna humoru, oraz scen 
lirycznych komedja Gandery <Niech żyje 
miłość». 

— Jutrzejsza premjera. W piątek uka- 
że się po raz pierwszy najaowsza komedja 
autorów «Codziennie o 5ej») M. Henne- 
quina i R. Collusa pt. <Królowa Biarritz> 
będąca obecnie na repórtuarze wszystkich 
większych scen europejskich. «Królowa 
Biarrita> jest widowiskiem obfitującem w 
niezwykle humorystyczne i satyryczne sce- 
ny, wzięte żywcem ze Środowiska możnych 
tego Świata. Rolę tytułową odtworzy po 

— Dla młodzieży. Teatr Polski w so- 
boię o g. 4 m. 30 pp. daje po raz drugi 
widowisko specjalne dla młodzieży. Grany 
będzie <Pan Jowialski» — Al. Fredry. 

Bilety w cenie od 1 zł. 50 gr. do 20 gr. 
— Niedzielne widowiska. W najbliż- 

szą niedzielę Teatr Polski czynny będzie 
również trzy razy: I-e przedstawienie o g. 
3 m. 30 pp.. drugie o g. 6-ej w., trzecie o 
g. 8 m. 30 w. 

— Koncert-poranek Sergjusza Beno- 
ni w Teatrze Polskim. W niedzielę 9 paź- 
dziernika o g. 12 m. 30.pp. odbędzie się w 
Teatrze Polskim koacert-poranek znanego 
Wilnu Śpiewaka Sergjusza Benoni. | 

W programte: Moniuszko, Nlewiadom- 
ski, Bellini, Mozart, Beethovan, Czajkowski, 
Rubinsztejn i inni. 

kowski wrócił onegdaj z wizytacji 
pasterskiej w Białymstoku i okolicach. 
We wtorek da. 4 b. m. zwiedzł ks. 
Arcybiskup kościół b. klasztoru Ba- 
zyljanów w Supraślu. Przy kościele 
(pochodzącym z XV w) położony 
jest klasztor. Obecay gma.h klaszte- 
ru zajęty jest przez Szkołę Rolniczą. 
Oddawna istnicje już projekt przenie- 
sienia szkoły do Zabłudowa. W gma- 
chu po-klaszioraym ma- być utwoczo- 
ne schronisko dla kapłanów - emety- 
tów. Jednocześnie uruchomiony zosta- 
nie dawny unicki kościół — zmienio: 
my na kościół katolick:. 

J.E. ks. Arcybiskup zabawi w 
Wilnie prawdopodobnie do niedzieli 
dn. 9 b. m, poczem udać się ma na 
dalsze wizytacja, ; 

URZĘDOWA. * 

— JB. ks. Arcybiskup konie: 
cował z p. Wojewodą. W zw ązku 
£ aresztowaniami, dokonanemi przez 
władze wśród księży litewskich w 
dniu wczorajszym odwi:dził Woje- 
wodę Wileńskiego p. Wł. Raczkiewi- 
cza JE. Metropolita Wileński ks. Ar- 
cybiskup R. Jałbrzykowski 

MIEJSKA, 
— (6) Posiedzenie miejskiej 

Komisji Technicznej. Dziś, dnia 6 
października, odbędzie Się posiedze- 
mie miejskiej Komisji Technicznej z 
mastępującym porządkiem dziennym: 
1) omówienie sprawy przygotowznia 
ulie do zastosowania się nowoczes* 
uych bruków; 2) sprawa kwalif kacji 
pracowników technicznych, 3) wyty* 
czne do sporządzenia budżeiu na 
rok 1928—29; 4, wolne wnioski. 

— (e) Rozbudowa miasta Wiil- 
ma. Dnia 4 peździernika odbyło się 
pierwsze posiedzenie członków mo- 

  

sokie procenta, że nikt mu zapłacić 
długu nie był w stanie; a kto trafił 
mu w siecie ten już nie mógł z 
nich wybrnąć aż do śmierci Ne je- 
den się z nim procesował, als to nie 
pomagało, bo lichwiarz znał prawo 
nie gorzej od najlepszego z adwoka- 
tów i umiał zręcznie korzystać z de- 
fektów, jakie ma ustawa... a język 
miał, jak kołowrotek. Cóż dziwnego, 
że wkrótce cała Salamanka siedziała 
w kieszeni u tego niepovii. A że 
uiewesoło jest siedzieć w długach po 
uszy,—więc ustały zabawy, rycerze 
nie wyjeżdżali na turnieje, damy prze. 
stały się stroić, a lud chodzić da 
cyrku—na „walkę byków*. I nawet 
wieczorami nie było już słychać 
dźwięków gitary, bo ustały serenady 
pod oknami najładniejszych senoriit. 
i trwaloby te długo, gdyby nie przy” 
padek... choć ja widzę w ten. nie 
prosty przypadek, lecz wyrok  opa- 
trzności. Oto, pewnego razu, przyszła 
królowi do glowy fantazja zapytać 
Się,—kto w Salamance jest 
jarniejszym z ludzi, W 
to dworaków. 

Wszyscy odpowiedzieli jedno - 

— (x) Lustracja urzędów pocz- 
towych w Wilnie. Prezes Wilen- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. 
inż. Ciumnołoński w towarzystwie 

Ceny biletów od 30 gr, 

RADJO. 

kierowaika addziału organizacyjnego = — Program audycji | warszawskiej. 
dyrekcji, radcy Bilochy, dokonał W meteo ika ATS nad 
dniu wczorajszym lustracji urzędu 
pocztowego Wilno 6 przy ul. G mna- 
zjalnej, oraz agencji pocztowych: * 
Wilne 8 (ul. Tyzenhauzowska), Wil- 
no 9 (ul. Zakretowa) i 
Piłsudskiego). 

LĄ 
15,00. Komunikat meteorologiczny, go- 

podarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 

1600_16.23 Odczył pt. «Przegląd poli 3 Е czyt pt. <Przegląd poli- 
Wiino 10 (ul. tyki i ze m. wrzesień — 

wygł. dr. Jan Grzymała-Grabowiecki. 
16 25—16.40. BL a komunikaty. 
1640—17.05. Kącik dla kobiet — wygł. 

p. Marja Ankiewiczowa. 
17.05—17.20. Komunikaty PAT. Nad. 

WOJSKOWA. 
— Narady w sprawe organi- 

zacji b. wojskow;ch. W  cajbliż- program, 
szy piątek w Małej sali Konferencyj- 17,20—17,45. «Wśród książek»—przeglą1i 
nej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie najnowszych wydawnictw omówi prof. Hen- 

się posiedzenie w sprawie związku ©* 14%. Andycja literacka: a) <Echa leś- 
organizacji b. wojskowych Wojewódz- ne» Stefana Żeromskiego, b) Impresja  lite- 
twa Wileńskiego. racka, c) Bluetka radjowa <Time is money», 

— (x) Zezwolenie na przejazd 19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 

pociągami towarowymi w na. 1935-2000. Peja Eat: elementarne: 
głych wypadkach. M inisterstwo go języka angielskiego — lektorka p. Mem- 
komunikacji zezwoliło ostatnio otce- mi Gardiner. 
rom straży pogranicznej a przejazd 20.00—20,30. Przerwa. ё 
№ росавасй towarowych na WYDA- p, 0 oce” wieczorny w przerwie 
dek nagłych potrzeb, iuletyn <Messager polonaisr w języku 

‚ francuskim, 
W myśl nowyższego oficerowie 22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 

mogą w takich wypadkach nabywać komunikat lotniczo meteorologiczny, komuni- 

AT 3 klasy z zastosowari:m od- Katy <PAT» i nadprogram. 
nośnych, przynależnych im uig prze- 

’ Е > WYPADKI I KRADZIEZE. jazdowych, : 
Przejazdy takie mogą się odby- — (e) Pożar na Zwierzyfcu. Onegdaj 

wieczorem o g. 7ej wybuchł z niewiado- wać jedynie na podstawie zaświad- 
czenia wydanego przez dowódcę Bry- mych przyczyn pożar w mieszkaniu p. J. 
gady, stwierdzającego okoliczność i ma Zwierzyńcu przy ul. Starej 25. Pożar 

objął część mieszkania. Nieszczęśliwym zbie- nagłość przejazdu. giem wypadków gospodyni mieszkania z 
UNIWERSYTECKA powodu remontu złożyła meble i rzeczy w 

LU pokoju. Ten właśnie pokój padł 
as! ognia. 

—(e) Bibljotek: uniwersytecka. ”* Pizybyła straż ogniowa zlikwidowała 
Po gruntownym remoncie wewnętrz- pożar, który mimo to trwał prawie do 
nym gmachu bibijoteki publicznej i godz. 9ej. 
uniwersyteckitį, od wczoraj została 

man -lichwiarz». mu na ustach. O! był to mądry czło- 
«Ą dlaczego? pyta ge Król.» ' wiek i znał dobrze naturę ludzką. 
«Diatego, że przy jego - kantorze — „Zbliż się lichwiarzu*, — rzekł 

Od rana do wieczora stai lud proszą- Dou-Pedro, krėl sprawiedliwy: <i siu 
cy. A u ciebie, najjaśniejszy panie,— chaj, co ja ci powiem. 
bywają przyjęcia tylko w pewnych «Czy to prawda, 
dniach i o pewnej godzinie». ludu procenta więcej, 

Zagniewał się król za taką od- Ustawa? ile brałeś?» 
powiedź i zaczął się dowiadywać o — „Nu, ja brałem tylko po 10 
swym rywalu co do popularności u roc. miesięcznie. Albo te wiele?" 
ludu, a gdy się dowiedział © |ego — A Ustawa pozwala brać nie 
sprawkach, zawołał naczelnika <aligwa- więcej od 3-ch. Co na to powiesz? 
zylów*) i rozkazał: — „A czy to ja ich pędziłem do 

<Przyprowadź ie mi tego galgana, mego kantoru?" bronił się lichwiarz: 
który sprawia że cała Salamanka —,kto chciał ten szedł, kto nie chciał 
jest smutną i zatroskaną”, | stoi oto —ten wracał do domu bez pożyczki. 
Nachman przed królem. i nić sobie Wolna wola każdemu!* 
z tego nie robi... bo znał dobrze — «Wolna wolal.» powiedział 
prawo i umiał się zawsze wykręcić. król i zaśmiał się; a zawoławszy na- 
Zapomniał się do tego stopnia, że czelnika więzienia, coś mu szepnął 
lewą rękę włożył do kieszeni, a pra- na ucho... a ten nisko kłaniając się, 
wą chciał sobie pogładzić rudą brodę; z radością na twarzy, cofał się, jak 
ale podniósł cczy i oniemia! ze nakazuje dworska etykieta, až ku 

strachu.,. drzwiom. 
Twarz króla pociemniała od gnie _ «Słuchaj lichwiarzul» rzekł król: 

żeś brał od 
niż pozwala 

stepowy... oczy miotały iskry... t już Beskich. Ale że znasz prawa ludzkie 
się wysunął 1 kat, aby pochwycić mie gorzej od dobrego jurysty, więc 

PT air 
O wi.eiskim broadeasting'u. 

Co nam oświadczył Szef radjo- Zi oleniem Pana Ministra 
stacji wileńskiej. p porucznik S»raw W ewnetrznych, a przy popar- 
Aa gaze ao mg SP Pana Wojzwody Wileńskiego zo- 

adeszła już do Wilna aparatura tim ‚ 
тас!!іов_псіі чп‘і]еібвиіе]. W tych dniach rozpo- kai „EM paw oł 

cz: stę montaż maszyn. ' 
; Tai więc Gorace wileńskiego broad- SZczyzny z następującym programem 

cast ng'u zbliża się w tempie przyśpieszo- w Wilnie: 
po: ` $ W dniu 8 b. m. godzina 12 ta bę- 

W związku z tem, jak również dla wy- 1: В 
jašnienia psych žų związanych z dzie wygtoszony krótki odczyt w ki: 
łożeniem naszej stacji—zwróciłem się do p. nie Miejskiem dla młodzieży szkolnej 

misja w składzie pp.: W. Gałębiow- raz pierwszy w Wilnie M. Makarczykówna, porucznika Pikiela, szefa radjostacji wileń- na temat „Charakterystyka gazów bo- 
w b. artystka Teatru miejskiego w Krakowie. skiej; jowych jako trucizn i cbrona prze- : 4 : 

rat dom na Witoldowej.. Stacja mieścić się C!WE3Z0Wa , DOCZEM bezpośrednio zo- 
więc będzie niedaleko od centrum miąsta. Stadą wyświetlone dwa filmy 1-szy 
Powtóre: mieścić się 4 na wzgórzu, a pod tyiulem «Obrona przeciwgazo- 

M pasai pod vas Min ais ws», iustrujący w poglądowy sposób 
Dalej — położenie broadcastingu nad WOJOS chemiczną i środki obrony 

brzegiem rzeki powoduje łatwiejsze rozno- przed gazami trującemi — drugi pod 
szenie fal radjowych. tytułem „Nie wyirują nas wrogowie” 
a ah jest dobrym prze- zawiera jnscenizowane zdjącia fran: 
Przeciwko umieszczeniu stacji w lo- cuskie, obrazujące walki gazowe pod- 

kalu B-ci Jabłkowskich przemawia szereg CZas wojny Światowej, 
przeszkód natury zarówno technicznej jak i W dniu 9 b, m. godzina 12-ta z0- 

A Geto się już pisało, więc powra- siainio Za cać do tego tematu niema potrzeby. wielkiemi chmurami dymów objektów 
— Jaką moc będzie mieć wilefńska sta- w rejonie Piacu Katedralnego dla za- 

cja? 8 słonięcia wglądu lotnikom—w mię- 
— 500 wattów. 10 w antenie, a 20—w dzyczasie pokazy przez oddziały woj- 

konstrucji. To w zupełaości wystarcza, je- i 
żeli się weźmie pod Race że konstrukcja ska sprawnego użycia masek gazo- 

— Pyta pan, dlaczego wybraliśmy aku: 

stacji będzie amerykańskiej Western Electric wych—nadio publiczność będzie mia- 
Conpaznie. dm m pediostacje eż ła możność zatknąć się z gazem łza- 
onstrukcji adznaczają się dużą wydajnością. wj, 

O przykład miettdiho: Negiko pora Vara CWE oda 
słychać u nas lepiej, niż w Warszawie. 

— A zasięg wileńskiej stacji, panie po- 
ruczniku? 7 

— Na detektorowe aparaty wynosić bę- 
dzie 50 klm, na S AAS — 150 klm. 

W. odpowiedzi na zarzuty stawiane 
w prasie odpowiedzieć muszę, że każdy apa- 
rat można będzie z łatwością przerobić na 
aparat selektywny. Przeprowadzić da się to 
nieznacznym kosztem, tak, że przy zwyczaj. 
nej autodynie wystarczy dać aperjodyczną 
antenę, aby można było korzystsć i z innych 
stacyj. Naprzykład taki odbiornik Neutrovox 
doskoriałe gwarantuje odbiór audycyj zagra- 

wać będzie orkiestra 1 p. p. Leg. 

SPORT. 
Tenis w zimie. 

tenis w zamkniętym lokalu. 

miejscowych. 
— A jak przedstawia się sprawa zarzą- 

du stacji? 
— Zostanie wyłonione w Wilnie Kura- 

tenisowy — zostaje 

W skłąd kuratorjam wejdą przedstawi: 
ciele władz adminisiracyjnych, samorządo- z е ja > 
wych i kościelnych. 18755 460° Ка ściągać będzie w okresie zimo. 

Rzecz prosta będziemy w dużej mierze WYM liczne rzesze tenisistów pozbawio- 
korzystać również z transmisji innych poł- Mych możności uprawiania treningów. 
skich radjostacyj. 

— Jaką falę otrzyma Wilno? Wewnętrzne zawody lekko-atl. 
A = To się Ii „ustali. gi okaże S.u. 

się zła i nie zapobiegnie interferencji — to = 
się ją zmieni. W każdym bądź rasie Wilno Dnia 8 i 9 b, m. odbędą się wew- 
będzie miało krótką falę. | : nętrzne zawody lekko-atletyczne A, Z. 

; m więc definitywnie spodziewać $.-u, na boisku 6 p. p. leg. (Anto- 
się na otwarcia? 

— Uruchomienie stacji nastąpi w listo- e A W cer > ch 
padzie. Narazie czynione będą próby. „t D Ва przysiępo- 

— Tak więc roboty dobiegają końca... wać także i nowowstępujący człon- 
— Aparatura już przyszła Montujemy kow 2. 

ją .i ustawiamy maszyny. Przygotowuje s! 
również lokal la E o > SA, 

— Spodziewam się, że studjo będzie 
lepsze niż w Warszawie —wtrącam 

— Tak. Wykorzystaliśmy najnowsze 
wyniki postępn. Zreszią, może redaktor ze. 
chce A NSE roboty—prosimy bardzo- pa 

— Dziękuję. 
Wybidinćć ię więc na Witoldową. 

E. Sck. 

Zawody lekkoatletyczne o mi- 
strzostwo Chorągwi W.1. Związ- 

ku Har. 

W niedzielę dn. 2 b.m. odbyły się 
boisku 6 p.p. leg. zawody lekko. 

atletyczne o mistrzostwo chorągwi 
harcerskiej męskiej w Wilnie. Do za- 

zabierze jego skarby. — „Che, che, 
che,* myśiał sobie: „a głupi, głubi 
jest król, skoro nie wie, że naczelnik 
więzienia goły jest jak bizun, a więc 
nietrudno będzie go przekupić. | nis- 

a „Czego chcecie? *—pyta straż- 
nik. 

— „Dajcie talerz barszczu!" pro- 
si więzień. 

— ,To będzie kosztowało pana 
2 talary... 

— „Czyście zwarjowali?! wrzasnął 
lichwiarz: «dwa talary! To nie warte 
i 2-ch groszy.» 

— „Wolna wola," — odpowiadają 
z poza drzwi, okutych żelazem: „a 
czy to my pana zmuszamy!* 

— „No, to dajcie choć kawał po» 
lenty.. umieram z głodul.,. 

— „Zapłać pan wpierw 3 talary," 
—brzmi odpowiedź. 

— „No to dajcie szklankę wodyl" 
— „To będzie kosztowało jedne- 

go talaral“ 

ko się kłaniając, lichwłarz, otoczony 
strażą, powędrował do więzienia wraz 
ze swemi skarbami». 

A gdy klucz dozorcy zamknął za 
nim drzwi, lichiarz się obejrzał i da- 
lejże rachować pieniądze. 

Przerachował raz, drugi i trzeci, 
zapisał do księgi i uspokoił się. Ale 
uczuł głód, Więc stuka do drzwi i 
zapytuje: „co dzisiaj na odiad?“ 

— „Barszcz i polenta*), senor“— 
odpowiada mu stróż więzienia. 

— „Takie paskudztwo... a jutro 
co będzie? 

przykrycie 

oczu. Podczas tych operacji przygry- 

Przy wejściu ma Plac Katedralny 

DECO WERKE OKT NIN TTT KSS I NOKIA 

Dawiadujemy się, że Kol. kl. Sport, 
Ognisko organizuje na okres zimowy T, 

Dotych- 
nicznych broadcasting'ów podczas audycyj Czasowa sala gimnastyczna wymiara- 

mi najzupełniej odpowiadająca na kort 
odremontowana. 

Чапу oOdmalowane będą olejno na 
torjum, które z»razem ustali program audycyj. biało, a na podłodze oznaczone będą 

linje da gry. Niezawodnie sala Ognis- 

— „Polenta i barszcz“* 
— „A czy niemożnaby tak <szczu- 

paka z szafranem?» 
— „То за zbytk'!“ 
Długo nie chciał lichwiarz tknąć 

strawy; ale z żołądkiem niema żar: 
najpopu- wu, jak nasza Parana,—wielka rzeka, <za wygórowane procenta pójdziesz tów. | ze wszystkich rewolucyj па 

ięc zapytał o gdy ma niej hula „pampero* — wiatr do kozy, bo niechcesz znać praw świecie najgorsza jest rewolucja w 
żołądku. Daremnie mu perswedujesz: 
„poczekaj, poczekaji* Oa nie słucha 

głośnie: „ty, majmiłościwszy królul | zuchwałca, jak pies, który tylko czeka chcę ci okszać łaskę: oio pozwalam ciebie, tylka warczy zagniewany, jak 
tylko jeden błazen milczał, Więc król aż mu gespodarz krzyknie «bierzl» ci zabrać do celi więziennej wszystkis buldog. Ta teź wkrótce przyszedł 
miłościwie raczył zapytać: — «а со о juź i algwazyle wyciągnęli ręce aby twoje skarby; i mie naznaczam ci ter- kres «wolnej woli» lichwiarza, | za- 
tem myśli głowa przyozdobiona koł. porwać lichwiarza, gdy nagle król się minu kary, bo to będzie zależało od czął on znowu dobijać do drzwi. 
pakiem o oślich uszach i wielu dzwo- 
meczkach?» | trefaiś odpowiedział 
śmiało: «najsopularniejszym czławie- 

kism w Sałamance jest Lejzor Nach- 

pohamował,. i lekki uśmiech zadrgał twej osobistej ugody z naczelnikiem 
więzisnia. Słyszałeś? Dziękuj'» 

Tego tylko trzeba było Iichwiarzo- 
wi, gdyż drżał se strachu, że mu kto 

*) Algwszyle — coś pośredniego mię- 
dzy policją i żandarmerją, 

**) «<Polenta» — pokarm  najbiedniej- 
szych ludzi we Wtoszech i Biaznanij Skła: 
da się ż ciasta, podsmażonego ziekka na oli- 
wie z jakąś przyprawą. 

. Długo się mocował sam z sobą 
lichwiarz.„ schudł i wysechł jak szczee 
pa, ale nic nie pomogło. Spasowala 
jego «wolna wola» przed brutalnem 
domaganizm się żołądka.. i poszły 
talary i piękne dublony za drzwi o- 
kute żelazem. Chciał się okupić u 
naczelnika więzienia, ałe ten zażądał 
takiej sumy, za którą można było by 
kupić całą Sałamankę; więc trzeba 
było siedzieć. A naczelnik wiezienia 
codzień zdawał relację królowi, —i ten 
śmiał się do rozpuku ze swego kon- 
ceptu; a pieniądze, zabrane lichwia- 
rzowi, kazał rozdać najbiedniejszym 
ludziom. | znowu zawrzało życie w 
Salamance; znowu dały się słyszeć 
wesołe śpiewy i bizęk gitary na se- 

Progrzm tygódnia obrony przeciwgazowej. 
Zarząd usrzejmie prosi o nabywanie 
50 cie groszowych żetonów na rzecz 
Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. 

W dniu 10 b. m. godzina 12-ta 
zostanie wygłoszony odczyt dla p. p. 
Człenków Policji Państwowej i Straży 
Ogniawej również w kinie Miejskiem 
na temat „Zagadnienie broni chemicz- 
nej w przyszłości”, następne zade- 
monstrowane będą dwa filmy instruk- 
cyjny i propagandowy, ilustrujące do- 
kładnie środki ochronne, walkę i o- 
bronę przeciwgazową. 

Pozatem kino Miejskie ;i Kolejowe 
oprócz własnych obrazów wyświetlać 
będą dodatkowo dla publiczności 
przez szereg dni filmy pod tytułem: 
„Nie  wytrują mas wrogowie" i 
„Obrona przeciwgazowa”. 

Zarząd nadmienia, że na żądanie 
instytucji i stowarzyszeń będą mogły 
być wygłaszane odczyty poparte przez- 
roczami z dziedziny walki gazowej. 
W tej sprawie prosimy zwracać się 
do Zarządu T. O. P. Zakładu Far- 
makognozji U. S. B. ul Objazdowa 2, 
względnie de Czerwonego Wileńskie- 
go Krzyża. 

Powyższe f.lmy wyświetlane będą 
również na prowincji wraz z edczyta- 
mi dla zaznajomienia szerszego ogó- 
łu ludności ze skutkami walki gazo-- 
wej i koniecznością przygotowywania 
się do obrony przeciwgazowej: 

wodów stanęło 39 zawodników, repre- 
zentujących ośrodki harcerskie: Lida, 
N. Swięciany, Si. Swięciany i Wilno. 

W zawodach drużynowych | miej- 
sce zdobyła I Lidzka drużyna im, 

Kościuszki (25 punktów) Il Czar: 
na trzynastka— Wilno, Ill — Błękitna 
jedynka--Wilno. Po zakończeniu za- 
wodów kierownik ośredka wyd. fizycz- 
nego p. kpt. Kawał c w przemówie- 
niu wyraził zadowolenieiradość z po- 
wodu postępu, jaki widoczny jest w 
osiągniętych wynikach zawodów, Na- 
stępnie odbyło się wręczenie nagród 
zwycięzcom. FG. 
o] 

Gic4GDA WARSZAWSKA 
5 października 1537 i. 

Dewizy i waluty: 

. 

Trans. Sprz. Kupno 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,70 359,60 357,80 
Londyn 43,53 43,65 43,42 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryż 35,16 35,25 35,07 
Praga 26,50 26,56 2644 „ 
Szwzjcarja 172,46 172,90 17203 
Wiedeń 126,21 126,52 125,30 
Włochy 48,84 48,96 48,72 
Stokholm 240,75 241.35 240,15 

Papiery Procentowe. 

Dolarówka 61,— 61.50 —.— 
Pożyczka dolarowa 85,50 —,— 
poż. kolejowa 102.50 
5 proc. konwersyjna poź. —— 62.— 

renadach. Tak to, Senor, naczełnik 
więzienia dudlił i dudlił lichwiarza, jak 
cielę krowę, codzień pódnosząc cenę 
za barszcz, wodę ipolentę. A gdy już 
lichwiarz nie miał ani grosza, — dał 
mu kolanem «g zieš» i wyrzucił za 
żelazne drzwi cna wolną wolę». 

— „Piękna „wolna wola*, — ode 
zwałem się znowu z ironją — „za że- 
łazną kratąl... 

— „Kiedy bo «wolną wolę» mo: 
gą mieć tylko porządni ludzie; a je- 
żeli ją dać łajdakom, to oni posadzą 
za kratę „hombres muy  estimados, 
eabałleros verdadeiros.* *) 

— „Dzikis u was przekonania 
„Caballero“, prawdziwie stepowe. 
Gwałtem nie nie dokażeszi* 

— „Są ludzie, którym trzeba go- 
łą prawdą poświecić w oczy. Bo gorz- 
ka prawda—to jak musztarda po o" 
biedzie; kręci od niej w nosie i łzy 
się leją... a wychodzi na zdrowiel* 

— „Czekaj no, pan*, przerwałem 
hiszpana, który mnie zaczął nudzić 
swoją logiką „prostej linji", Jak się 
nazywał ten król, którym się pan tak 
zachwycasz? Wszak jego przydomek 
<Pedro el cruente»—to jest Piotr 
Okrutny...* 

„Tak go nazwali lichwiarzel 
A my go nazywamy Piotrem S)>ra- 
wiedliwym*. 

Konstanty Siemiradzki, 

*, Ludzi. bardzo szanownych, prawdzie 
wych gentiemanów.



SE OSW 

  Z SĄDÓW. 
Sprawcy awantury przedwybor 

czej na ławie oskarżonych. 
Onegdaj na wokandzie sądu okręgowe- 

go zasiadającego pod przewodnictwem sę- 
dziego p. A. Jodzewicza znalazła się spra- 
wa znanego na terenie Wilna działacza Wł. 53 
Bujko i Miakinkowa. 

RE o. na tle peace 
partyjnych w okresie poprzedzającym wy- 
bory do Rady Miejskiej. E a * 

W dniu 15 czerwca odbywał się wiec 
przedwyborczy PPS zorganizowany na pod- 
stawie odnośnego zezwolenia. 

„, Wobec tego, Że t, z. Zjednoczony Ko- 
mitet Robotniczy nie użyskał zezwolenia na 
podobny wiec, rozsierdzeni tem przywódcy 
komitetu zorganizowali bojówkę, która w 
połączeniu z bojówką komunistyczną WSzczę- 
ła awanturę, aby nie dopuścić do rozwiąza- 
nia wiecu. 

_„ W/ momencie kiedy policja rozwiązała 
wiec, oskarżony Bujko zaczął nawoływać 
zebranych do nieusłuchania rozkazów policji 
i kontynuowania wiecu, któremu przytem 
usiłowano nadać charakter apitacyjny— ko- 
munistyczny. Policja sprzeciwiła się temu 
stanowczo co wywołeło awanturę, Zrewolto- 
wany do reszty pizez Bujkę i Miakinkowa 
tłam obrzucił policjantów gradem kamieni. 
Zawezwano na pomoc rezerwę policji, a za- 
nim pomoc ta nadeszła komuniści rozrzu- 
cili w tłum sporą iiość ulotek i odezw ko- 
munistycznych. W rezultacie Bujko i Mia. 
kinkow zostali aresztowani jako główni ini- 
Cjatorzy wrogiej manifestacji i oddani do 
rozporządzenia władz sądowych. 

Bujto, którego towarzysze partyjni roz- 
porządzają widać znacznemi sumami został 
zwolniony za kaucją w wysokości tysiąca 
złotych, to też na rozprawie odpowiadał z 
wolnej stopy. Miakinkow odpowiadeł z wię. 
zienia. 

Sąd po przeprowadzeniu przewodu są- 
dowego, podczas którego przesunęło się ca- 
ły szereg świadków, głównie fankcjonarju- 
Szy policji uznał winę oskarżonych za udo. 
wodnioną i skazał obydwóch na karę wię- 
zienia po trzy miesiące każdego, zaliczając 
Miakinkowowi areszt od dnia 15 czerwca rb. 

Recydywistka skazana na dwa 
lata us łowała wvvołać awanturę. 

Onegdaj przed oblicze Sądu Okręgowe- 
go, któremu przewodniczył sędzia p. Jodze- 
wicz stawiona była recydywistka złodziejka, 
z wyglądu do złodziejki zupełnie nie podob. 
na Michalina Tomkiewicz. 

Wyjaśniło się na rozprawie, że Tomkie- 
wiczowa rzekomo szukając znajomej <wy- 
padkowo» trafiła na cudzy strych 1 obłado- 
wawszy się bielizną chciała umknąć niepo- 
strzeżenie. Złapana przez właścicielkę bieli- 
zny p. F. Rabinowicz, Tomkiewiczowa gry- 
zła ręce i kopała, jednak przy pomocy są- 
siadów została ujęta. Na ławie oskarżonych 
siedziała jak trusia chcąc widać swoim 
skromnym wyglądem zjednać sobie łaskę 

  

Miejski Kinematograf 

Kuituralno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(nl, Ostrobramska 5) 

2 2 а 44 (Podróż kapitana 
Dziś będzie wyświetlany film „Tajemnica białej CISZY Sota do biezuna 
północnego) w 7 aktach, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W pocze: 
kalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w soboty, 

o godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. Cena bile ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. 
niedziele i święta 

  Kino: 1266 Teatr „Polonja“ E 
uł A. Mickiewicza 22, gg 

Dziś wstrząsający 
dramat w 9 akt. „Krwawa litera* 

pastor LARS HANSON. 

(Scarlet letter) W rolach tytułowych — jako 
napiętnowana LILJANA GISH, jako zakochany 
Ostatni sęans o godz, 10.15 

SA 
0 

  

Kuno „Helios“ 
ul. Wilefiska 38. 

PREMJERAI 
Potężny dramat 
tajników serca. 

W roli „Nataszy“ — Ewa 

Rejestr FimdloGy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dałsł A w dniu 20 września 1927 r. 

6910 1, A. <Dawidson Hirsz» w Wiszniewie, pow. Wo* 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1920 r. Właściciel Dawidson Hirsz, zam. tamże. 1550—VI 

6911 1 A. «Dereczyńska Frejda» w Wołożynie, Piac 
Rynkowy 2! sklep resztek towarów manufakturnych. Firma 
istnieje od 1912 r. Właściciel Dereczyńska Frejda, zam. tamie* 

  

  

6912 1. A. <Dziedziul Piotr» w Bohdanowie, gm. Wi- 
szniewskiej, p. Wołcżyńskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel: Dziedziul Pio'r, zam. tamze. 1552—VI 

<Gielman Chaja> w Wołożynie, ul. Dubińska 15 jatka 
mięśna. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Glelman Chaja, 
zam. w Wołożynie prz: ul. Dubińskiej 33. 1553—V1 

6919 1. A. <Giruć Stanisław» w Juraciszkach, pow. Wo- 
  

łożyńskim, sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1927 r. 
Właścicie| Giruć Stanisław, zam. tamże. 1554—VI 

6920IA<Girzon Chaim> w Wołożynie ul. Wileńska 8, sklep 
Spożywczy, i galanterii, Firma istnieje od 1023 r. Właściciel 
Girzon Chaim, zam. przy uj. Wileńskiej 24. 1555—Vl 

6921 1. A, <Girzon Mejer» w Wiszniewie pow: Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy, galanterji i żelaza. Firma istnieje 
od 1923 r. Właścicie Girzon Mejer, zam. tamże, 1556—VI 

6922 I. A. +Olik Asna> w Wołożynie, ul. Rynkowa 25, 
sklep spożywczy i galantecji. Firma istnieje od 1920 r. Właści- 
ciel Glik Asna, zam. tamże. 1557—VI 

w dniu 21-1X 1927 r. 

6933 1. A <Kiejn Szloma» w Wołożynie, ul. Rynek 28, 
jatka mięsna. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Kiejn 
zloma, zam. przy ul. Wileńskiej 26. 1568—V1 

76934 |. A. <Kramnik Frejda> w Wołożynie, ul. Rynek 7, 
sklep spożywczy, galanterji i naczyń, Firma istnieje od 1912 r. 
Właściciel Kramnik Frejda, zam. tamże. 1569— VI 

  

  

<Lewin Berko> w Wołożynie, ul. Wileńska 2, skiep ma- 
nufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Le- 
win Berko, zam. w Wołożynie, przy ul. Szkolnej 19. 1570—VI 

6936 1 A. <Ławit Alter» w Wołożynie, ul. Rynes 22, 
  

  

  

  

  

  

  

  

Sądu. Wybieg nie udał się i Sąd biorąc pod a z». : - A rzednią karalnošė łącznie Sklep żeląza. Firma istnieje od 1913 r. Wtešciciel Ławit Alter, 
pg pozbawitoja praw) skazał ją ów Z zam. w Wołożynie, przy ul. Smorgofiskiej 13. 1571—V1 E 

pozie la m Peja 6937 1, A, <Ławit Rachel> w D Siokjae, ul. NowomiA: ' . 
i poczęła podniesionym głosem protesto“ Bka 51, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma KAOE s 1926r. B « . 
wzč. Policja usunęła ją siłą do korytarza, Właściciel Ławit Rachel, zam. tamże. 1572—VI a B 
W więzieniu zapewne ochłonie. w dniu 201X 1927 roku. a KI 

Ofiary. SERY e ae rż poi w at gm. az я R 
w. Wołożyfiskim, sklep spożywczy, manufaktury i galanterii. ° ч Niekas Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Gordon Bejla zam, lamie. — ВВ wydział agr. arno-parcelacyjny HB Ja Rutkiewiczówna Komitetowi <Chieb 1558—VI Ė a „dzieciom> 24. 2, p i Į [ i | 

— Bezimiennie dla wdowy z synem su- 6924 1. A. <Gurwicz Elja» w Wiszniewie, pow, Woło- [ 20 $ 10 l ę $ (00 0 Wilnie M Re S wa: >Żłobek'im Beka, Ee? mięsa. zg istnieje od 1921 s RE E M k i B 
Edas urwicz Elja, zam. tamże. —Vl i i Маг м. 5. & lckiewicza 8, tel. 4—43 @ i 6925 i A. ra tam KA T sa K po : ‚ MAE : 

żyńskim, sklep zboża i mąki. Firma istnieje o: r. Wła: ra upno m w zi й i B łh b ea аСЫ Hejmin Maśiel, z0n: lainia. 1560—VI Р °°Н‹6 Ją weń : arcelacja 
oto ma w na zasadac i ; Jan u a grat 6926 1 A, AE * o R RE EA р Ja oka omisowych 

imuie 9—6 sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje o e - Trzy parcelacji Bank udziela awansów, wywołuje Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje ciel Kac Minia, zam. tamże. 1561—VI hipoteki, regniuje wierzytelności hipoteczne 1 e Eš 
Е 2 gaj likwiduje serwituty, sporządza dowod i : т Я 6927 1 A. <Kac Rachela» w Wołożynie, ul. St. Mifi- › wody pomiarowe oraz 

. Obwieszczenie. ska 22, skład apteczny, Firma istnieje od 1925 r. Właściciel JĄ załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i Bi] Komornik przy Sądzie Okręgowym Kac Rachela, zam. tamże. 1562—V1 regulacją majątkėw ziemskich, E 
iinie, Franciszek Legiecki, w m. 

ue, przy ul, Jakóba Jasińskiego 

Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z 

art.1030 UPC podaje do wiadomości 
ubiicznej, że w dniu 13 października 

927 r. o godz. 10-tej rano w Wilnie, 

rzy ul. Zawalnej Nr. 28/30 od- 

dzie się sprzedaż z licytacji pozo- 

stałego po zmasłym Refale Amster- 

damie majątku ruchomego, „składają: 

cego się z umeblowania i innych     rzeczy Solowy szacowanego na 

1550 złotych. ; 

i kororik (—) F. Legiecki. 
  1622—1v. 

-———— O ZD PTO 07877 2797-77 EE CZ IATA 

EDGAR WOLLES 

°° Tłowieszcza postać. 
— Zemdlala, chwała Bea 

lał Emery patrząc na dziewczynę, 

= jakiś człowiek wynosił z gerażu. 

Emery pozostał sam z człowiekiem, 

w którym widział swego kata. 

ROZDZIAŁ XLVil. 

W domu zbrodni. 

—- А więc młodzieńcze, — rzekł 

wesoło Dzem—_niediugo już będziesz 

i ię życiem 

Ge SBliżeł się do swej ofiary, 

przysunął nad brzeg jamy beczułkę, 

stojącą w jednym z kątków . garażu, 

zrzucił wierzch i wywrócił ją. Z pre 

ki wysypał się SZary proszek. Przy 

ścianie był kran z wodą, Emery x. 

dział, jak Deem otworzył kran. z 

chwili wrócił do beczki z dwoma peł. 

memi wiadrami i ostrożnie zaczął pole- 

"wać wodą proszek, mięszając łepatą. 

— Widzę że pan jest główaym 

katem, — zauważył spokojnie Emery. 

Pomimo całego opanowania, ma- 

jor drżał na całem ciele. 

— Nie, mylisz się pan, — odrzekł 

Deem, — tytuł ten nie należy mi się. 

Mojem zadaniem będzie tylko ukrycie 

pana tam, gdzie nikt go mie znajdzie. 

—Więc pan jest murarzena? Sądziłem 

że stolarstwo jest pańskim facheml 

Deem rzucił się nerwowo. 

— Kto panu powiedział? Tak, by: 

łem stolarzem, ale niechcę więcej ro- 

zmawiać. 

Zaczął mieszać znów, szybko po- 

ruszając łopatą. Wreszcie cement był 

gotów. Wówczas przestał pracować 

i oparł się na łopacie. W tej chwili 

drzwi, zasłonięte kotarą, otwarły się i 

stalowe oczy Emery wpiły się w twarz 

człowieka, który nienawidził go nie- 

Wydawca Słamisiaw kónekiowiex Redaktor wz/ Czesław Karwowsk 

  

w dniu 21 IX 1927 r. 
6928 I A. «Kagan jesiel> w Woložynie, ul. Dabińska 23* 

sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1921 r Właściciel 
Kagan Josiel, zam. tamże. 1563—Vi 

6929 I A. <Kałmanowicz Kopel» w Wołożynie, ul. 
N. Mińska 40, restauracja. Firma is nieje od 1922 r. Właściciel 
Kałmanowicz Kopel, zam. w Wołożynie, przy ul. Rubieże« 
wickiej 6. 15 М 

6930 1 A. <Kapłan Rochela» w Wołożynie, ul. Ryt 
nek 29, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1905 r. 

Właściciel kagłn Rochela, zam. w Wołożynie, przy ul. Smor- 
gońskiej 3. 1565—V : 

zdziwienia. 

Motto: Pragnienie miłoŚci i żar krwi 

„Sonata Kreutzerowska“ 
Hr LWA TOŁSTOJA. Akcja filmu pełna życia i werwy trzyma widza w ciągłem napięciu. 

Byron. . Ж 

    

okazały się silniejsze niż obowiązsił 
(nie pożądaj) Według nieśmier- 
telnego arcydzieła genjainezo 

Seansy o godz. 4 6 8, 1030 

a a 

Drzewka i Krzewy Owocowe 
oraz ozdobne 

aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny SZKOLKI MAZELEWSKIĘ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
Ceny przystępne. 

asy” 

Przefarg. 
„D. K: P. w Poznaniu zwraca uwagę na mający się odbyć 

w dniu 25.10.27 przetarg publiczny na dostawę desek i prusów 
dębowych, bukowych i topolowych. 

Szczegóły przetargu ogłoszono w Monitorze Polskim 
Nr. 226 z d. 3.X i w Epoce 270 z d. 2-X r. b. 

SA Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych. 
r. В 

Obwieszczenie. 
Dyrekėja Polskiego Mon, Tyt. oglasza przetarg na 

dostawę pudełek do pakowania papierosów 
Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały w 

Dzienniku Urzędowym Rz. P. „Monitor Polski, 
Nr. Nr. 222 z d. 28—9; 223 zd, 29—9 j 224 z d.30—9 br. 

  

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

    

НЕНЕ Еа 2Б ЕН ЕЕЕ ТЕ И А ОНАГ 

Zw 

7 PARA Й $ IEEE ZB 3E: ZEREZWEEBE pa Raju, 
= Turbiny wodne systemu  <Francisa», 
m kompletne urządzenie młynów i 

  

m kaszarni, plany, projekta, kalkulacje 
m na dogodnych ulgowych warunkach 
z Fabryczny skład maszyn 

młyńskich krajowych 
Reprezentacja firm zagranicznych, 

Lokomobile i motory i instalacja 
światła elektrycznego. 

Reprezentant St. STOBERSKI. 
Wilno, Miekiewicza 9, tel. 12—75,      

nawiścią, którą tylko Śmierć mogła 
zmazać. 

Wysoki z długą brodą, w dużych 
okularach automobilowych, był te 
człowiek moszący nazwisko Stiliman. 
Uprzejmie ukł.nił się i uśmiechnął do 
więźnia. 

— Tak, Emery, zapewne nie bę- 
dzie panu obsiętną wiadomość o tem, 
że peński chińczyk, bardzo żałuje w 
wst że wpiątał się w tę histo- 

ę 
2 — Nie rozumiem pana? — rzekł z 
udaną uprzejmością zaniepokojony 
Emery. 

— Gonił za nami, pan nie wie- 
dział o tem, nieprawdaż? Ale złapaliś- 
my go, a trzeba przyznać, że ае оп 
jeden umie obchodzić się z nożeml.. 

— Tak, wiem o tem, — wtrącił 
Emery, — pa: zna się na tej sztuce. 
Biedny stary Maurycy Tarn mógłby 
to potwierdzić, gdyby wogóle był w 
stanie coś potwierdzić. Dziwne to... 
Zdawało mi się, że to pan był szo- 
ferem. Cóż dalej? 

Człowiek z długą brodą zanim od 
powiedział, zapalił papierosa. 

— Co dalej? To do mmie niena- 
leży. jestem tylke zainteresowanym 
obserwatorem. Wielki człowiek ma 
dokonać wielkiego dzieła. — To mó: 
wiąc spojrzał na jamę i na przygoto- 
wany cemeut. My z Deemem jesteśmy 
tylko grabarzami. 

— Co chcecie zrobić z dziew- 
czyną? 

Stilman pokiwał głową, wypuszcza- 
jąc z ust kłęby dymu. 

— Nie wiem. Wielki człowiek ma 
jakieś zamiary co do niej. Wie ona 
więcej, niż trzeba. Sądzę, że panu to 
jest wie” m? 

—- —аа MIE NIS wie—nie wie na- 
wet, kim jestem, 

Stilman podniósł brwi z wyrazem 

-- Czyżby pan przez to chciał po- 
wiedzieć, że nie wspominał pan jej 
o tei drobnostce. Na honor, sądziłem, 
że zmuszony był pan wyznać jej, że 
jest szefem głównego oddziału walki 
z handlem narkotyków, że przysłano 
tutaj pana, gdy biedny, stary Becker- 
son stracił głowę, nie mogąc wykryć 
winowajców, że najpierw wyjechał pan 
do Szanghaju i puszczono wiadomość, 
że pan zostałagentem Soioki, by od- 
sunąć od niego wszełkie podejrzenia. 
Muszę wyznać, że dałem się wypro- 
wadzić w pole, ale na krótko. Teraz 
wszystko skończone, majorze Emery. 
Gdybym mógł postępować według 
swego przekonani:, skończyłbym z 
'Elzą, jest to według mnie szaleń- 
stwem, pozostawić ją przy życiu; ale 
wielki człowiek jest innego zdania, 
twierdzi, że dziewczyna musi żyć. W 
ostatnich czasach sprawiłem mu tyle 
przykrości, że śmiem sprzeciwiać mu 
się teraz. 

Emery ostrożnie dotknął do swych 
kajdan. Przypomniał sobie, że kiedyś 
pewien bindus pokazywał mu sposób 
oswobodzenia rąk z kajdan. Kupił tę 
tajemnicę od niego za garść rucij. 
Próbował teraz mrzypomnieć sobie 
dawną umiejętność. 

Sliiman zbliżył się doń nagle, wy» 
jął z kieszeni rzemień, pochylił się 
i związał mu nogi. 

Emery z największym wysiłkiem 
próbował ścisnąć dłoń tak, jak uczył 
hindus. 

Lecz z ciężkiem sercem przypom- 
niał sobie słowa przygodnego nau- 
czyciela: „Panie, trzeba się stale ćwi- 
Sr codzień; by módz tego doko- 
nać”. : 

— Co będzie, powieszenie czy : 
rozstrzelanie? 

— Sądzę, że ani jedno, ani dru- 

gie, — odrzekł Stillman, spoglądając 
porozumiewawczo na Dzema. 

Proszę pójść  przypilnować 
dziewczynę, —zwrócił się do Deema— 
Ja poczekam na pana—oto ion. Pro- 
szę wrócić za pół godziny. Nie sądzę, 
by wypadło dłużej czekać. 

Ucieszony tem, że może opuścić 
to straszne miejsce, Dzem wyszedł 
chwiejąc się. 

— Nie słyszę kroków, —rzekł Eme- 
ry, wvtężając słuch, 

—Feng-Cho by usłyszał, —uśmiech- 
nął się Siilman. Oto jest. 

Znów poruszyła się makata na f, 
drzwiach ukrytych i ukazała się, pod- 
nosząca zasłonę biała, pulchna ręka. 
Po chwili Emery ujrzał uśmiechniętą 
twarz pana Tepperwilla — bankiera i 
puryt anina, 

Rozdział XLVIH 

Kat. 
Szeroka i tłusta twarz Tepperwilla 

wyrażała wstręt i boleść. Jego wigot- 
ne oczy spoczęły przez chwilę na 
więžaiu, na jamie i cemencie. 

— Wszystko zostało wykonane. 
tak, jak trzeba było, — rzekł, Wielka 
to ulga mieć de czynienia z przyjaciół- 
mi. Muszę zaznaczyć;że pan ucierpiał . 
z winy nieodpowiednich pomocni- 
ków. 

Emery uśmiechnął się pogardliwie, 
lecz mie miał ochoty odpowiadać. 

W zawieszonym ze wszystkich 
stron miękkiemi makałami budynku 
panowała taka cisza, że słychać było 
tykanie zegarka. 

— Nawet w trywjalnych, žycio- 
wych sprawach, ludzie wołą mieć do 
czynienia z tymi, którzy od nich 
zależą, 

Oczy jego znów szukać zaczęły 
wzroku Emery- 

— Majorze Emery, wkrótce już 

TOdpowiedzialny za ogłotzania Sansa Ławławk 

Dobrobyt i majątek czeka u Twych drzwi!! 
Otwórz je umiejętnie 

kupując LOS do I-szeį klasy 16ej Pol. Państw. Loterji w słyn- 
nej 7 wielkich wygranvch i w najszczęśliwszej kolekturze 

2 pn 75000, 2 po 60006 3 po 5000), 2 
15000, 30 po 10000, 54 po 5000, 90 po 3000, 180 р 

po 40000, 2 

wiele. in, 

H. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 P. K. O. Nr. 80928. 

Centrala: Warszawa, Najewki 40, Tel. 29635 i 195-81. P. K. O. Nr. 3553. 
A ZNAJDZIESZ DROGĘ DO SZCZĘŚCIA! 

Główna wygrana zł 650.000 250000, 2 po 100000, 
po 3.000, 6 p> 25000, 18 po 

o 2000, 422 po 1000 i wiele, 

ponadto: 400000, 

  

|v4—zz 10 
  

Cena losu: 
  

Najlepsza okazja wzbogacenia się!!! 
Zamiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówien 

WYTNIJ 1 ZACHOWAJ! 

H. Minkowski 
m |Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 

Przetarg. 
Wydział Opałowy Magistratu m. 

Wilna ogłasza przetarg na dostawę 
2000 metrów sześciennych sosnowego 
drzewa opsłowego dla potrzeb szkół, srpiiali 
i innych instytucji miejskich. Szczegółowe 
warunki dostawy do przejrzenia w Wydziale 
Opałowym Magistratu, ul. Dominikeńska 2, 
pokój 50. 

Przetarg odbędzie się dn. 10-go paž. 
dziernika r. b. o godz. llrej rano. 

0300000000300500050006002005400460 

Ogłoszenie, 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 28 października 1927 r. 
przetarg ofertowy na zakup materjałów 
drzewnych: 

desek i bali sosnowych obrzynanych I 
gat. 8300 m. sz. 

desek sosnowych obrzynanych II gat. 
3200 m. sz. 

desek i bali dęsowych 500 m. sz. 
mostownic sosnowych 4110 szt. 
kloców sosnowych 3000 m. sz. 
drzewa opałowego 75000 m, prz. 
lodrozjazdnic s05nowych do skosów 1/9 

500 kompl, 
podrozjszdnic sosnowych do słosów 1/11 

700 kompl. 
podkładów wąskotorowych sosnowych 

147900 szt. 
Szczegóły w Wydziale Zasobów Dyrek- 

cji Wileńskiej K. P. w Wilnie, ulica Sło- 
wackiego Nr. 2, pokój 42, od godziny 12-tej 
do 1-szej. 

' Nr. 1621-VI, 

EP: MN 00004044440 

Magistrat m. Wilna ogłasza, że 
na odbytem w dniu 1 października 
1927 r. losowaniu 1 i3 obligacyjnych 
pożyczek miejskich skonweriowanych 
w r. 1925 zostały wylosowane nastę- 
pujące obligacje: 

I. pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 
52 zł* NrNr. 33, 42, 43, 98, 124, 330, 

356, 388, 541, 669, 712, 784, 878, 892, 905, 
959, 1062. 

260 zł. 1302, 1314, 1414. 
520 zł. 1497, 1591. 1707, 1769, 1795 
na ogólną sumę 4.264, —złot. 

III. pożyczki obligacyjnej z roku 1913. 
52 zł. 21, 40, 71, 130, 153, 158, 174, 186, 

275, 308, 326, 344, 399, 462, 474, 535, 557, 
260 zł. 624, 740, 895, ' 
520 zł. 907, 958. 
na ogólną sumę 2 704,—złot. 
Spłata wylosowanych obligacyj w ich 

waltości imiennej będzie dokonywana od 

stratu. 
Opłatę kuponów od obiigacyj powyž- 

szych pożyczek dokonywa kasa miejska. 
(—) Szet Sekcji Finansowej. 
(=) Główny Buchalter. 

pozna pan to, nad czem łamią gło- 
wy eddawna teolodzy, wielcy uczeni, 
metefizycy i najsławniejsi ludzie. Ży- 
cie pozagrobowe! Czy istnieje one— 
kto wie? Możliwem jest, że idea žy- 
cia pozagrobowego powstała dzięki 
dumie iudzkiej i niemądremu przeko- 
naniu, że takie niezwykłe istoty, jak 
my, powiony mieć nagrodę w życiu 
pozagrobowem, którego nie mają 
zwierzęta. 

Podczas całej tej przemowy trzy- 
mał w kieszeni i po. skończeniu Ejej 
wyjął grubą krótką pałkę niezwykłej 
orray. Emery poznał odrazu broń, 
którą sam uderzył bankiera owej pa- 
miętnej nocy, gdy jego wspólnicy 
dokonali pierwszej próby napaści i 
gdy Tepperwiil nazbyt zb.iżył się do 
napadn'etego. 

— Pan zna ten przedmiot? Moi 
przyjaciele, gdy odwiedzili dom pań: 
ski, w celu... hm... oglądnięcia go— 
znaleźli to w gabinecie. Ta plama — 
pokazał na koniec pałki, — te krew. 
To moja krew. Proszę o tem pa- 
miętać. 

Nachylił głowę tak, by Emery 
tmógł zobaczyć blznę, która pozosta- 
ła ed jego uderzenia. 

— Ja bardzo cenię swoją krew,— 
ciągnął dalej Tepperwill. Tym przed- 
miotem można bić człowieka do 
utraty świadomości, bić, aż dopė- 
ki nie umrze, Sądzę, że gdy pan сЬ- 
myślał, jaką ja mu śmierć przygotu- 
ię, przypuszczał pan, że zostanie roz- 
strzełany, powiższony, lub w inny 
sposób niewinny zgładzony. z po- 
wierzchni świata, Nawet moi przyja- 
ciele oczekiwali dla pana śmierci bez- 
bolesnej. 

Tspperwill spojrzał na Stilmana, 
w oczach jego szukając potwierdze- 
nia swych słów. Zachowanie tego 
ostatniego było niezwykłe, 

dnia 2 stycznia 1928 roku w kasie Magi-- 

2-220 a 40 Ъ 

Go drugi los wygrywa!!! 
Niebywałe szansel!! 

W Ino, Niemiecka 35, 

  

ia i należności: 

NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA w KRAJU 
tel, 13-17. 

K. O. Nr 80.928. 
296.35 i 105 81. 

Student 
rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcvj 

1 korepetycyj, dogod- 
ue warunki, oferty do 

«Słowa» pod 
<Rntvncwsny>. 

B 

  

  

Lekcyj języka : 

francuskiego i 
. " 

angielskiego 
udziela doświadczona 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m, 17. 
(Wejście od Ciasnej). 

KURSY 
KROJU, szycia i mode- 
lowania S. Stefanowi- 
czówny ul. Wielka 56 
m. 3. Zapisy codzien- 
nie na kursa dzienne i 
wieczorowe, uczenice 
kończące - utrzymują 

świadectwa _ szkolne 
i cechowe. Uczę opra- 
cowywać samodzieln'e 
kroje według  ostat- 

nich mód. 

Dowództwo, 
3 pułku Saperów za- 
kupi natychmiast pos 
wóz w dobrym stanie 
na gumach. Zglosze. 
nia do dowództwa 

Arsenalska 5. Pośred- 
nictwo wykluczone. 

Darmo pokój 
i utrzymanie cato- 

dzienne przy _ inteli« 
gentnej rodzinie. Kto 
pożyczy 2000 zł. Infor: 
macje udziela Makow: 

ski, Zawalna 15 

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
W! Z. P. Nr 63. 

DOKTÓR į 

D, ZELDOWICZ 
chor.W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 4-6 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

\ W. Za r. Nr. 31. 

Or. 6. Wolison 
weneryczne, — тосгоя 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tej. 1067 

K. O. Nr. 3553 

Poszukuje | 
pokoju umeblowanegd“ 
przy rodzinie, dla mło» 

aego małżeństwa, 
Zgłoszenia do <Słowa» 

od «Pokój». — RDS 

Dla samotnego 
lub samotnej osobie 

sol.dnej oddam 
POKOJ. Zarzecze, ut. 
Połocka d, 28, m. 4 

  

  

Poszukuję 
mieszkania 4—5 pokoi 
z wygodami, Ofe 
do Biura 5. Se 
skiego, Garbarska 1 

  
  

Stenografji 
wyucza listownie, naj- 
doskonalej: Instytut 
Stenograficzny —W ar- 
szawa, Krucza 26. Żą- 
dajcie prospektów. 

JV-ro oddz. 
Polska Szkoła 
Początkowa _ 

H. Siewiczowe į 
Uniwersytecka 1. 

Racjonalne przygoto- 
wanie do szkół šred- 
nich. Zapisy codziennie 
  
  

Skradziono 
kwit lombardowy Nr. 
46.6, wyd. na im 
Sory Faj unieważnia 

SĘ 

Do wynajęcia 
2 duże jasne pokoje ze 
wspólną kuchnią lub. 
każden pokój oddziel- 
nie. Witoldowa 7—1 

  

  

  

gubiono książkę 
wojskową. rocz 
nik 1896, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię Stanistawa 
Nowickiego, uniewaž- 

nia się. 

M.Wilenkin 
i S-ka. 

Spółka z ogr. odp, Wilno ai etato 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
a: BE 

salony, inety, 
łóżka kato was i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
viurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warūnki į 
na raty: 
— 

  

  

Zdawało się, że był zupełnie za- 
hypnotyzawany wymową grubego 
bankiera, mie widział, zdawało się, 
więźaia i nie pamiętał o nim. 

Patrzał na swego szefa badawczo, 
tie spuszczając z niego oczu, zdae 
wał się wchłaniać jego słowa, usta 
jego poruszały się, jakby powiarza- 
jac machinalnie słowa „wielkiego 
człowieka”, 

Tepperwilł obejrzał łeńcuchy, kaj- 
dany i rzęmień, krępujący nogi ofia- 
ry, i kiwnął głową z zadowoleniem. 
Obszedł jamę, potem rozłożył na 
ziemi dużą chustkę, złożył na niej 
starannie marynarkę, na niej pcłożył 
kapelusz, peczem wyjął z mankietów 
złote spinki i zakasał rękawy, obna« 
żając swe pulchne ręce, 

— Czy macie tu fartuch? — za- 
pytał uprzejmie. 

Emery nie dostrzegł pierwiej dłu- 
giego czarnego fartucha, wiszącego 
w kącie. 

— Podobny de tego, który no- 
Szą rzeźnicy, — zauważył Tepperwilł, 
wkładając ów czarny, długi fartuch, 
zapieający się od góry do dołu. 

Wreszcie podniósł latarkę i oświe- 
cił nią swą ofiarę. 

— Chcę widzieć, co będę robił, — 
rzekł, uśmiechając się i zwilżając dło- 
nie. Pan wychodzi? 

— Tak, ja wychodzę, — odrzekł 
Stilman ponuro, : 

Hypnoza przestała działać, nie 
mógł stać i pairzeć na to, co miało 
się tutaj dziać. 

— Może to i lepiej, — zauważył 
zachęcająca Teppzrwili, Ja, na szczę- 
ście, nie mam wcale nerwów. Kiedy 
pan, za parę minut, powróci, już nie 
będzie mnie tutaj, a panu i Deemo- 
wi nie zostanie wiele de zrobienia” 
No, majerze Emery, czy pan jest 
gotów? 
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