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Białoruska Akademia 
Nauk. 

Stwarzając przed 10-ciu  mniej- 
więcej laty papierowe „republiki So- 
wieckie“ Białejrusi i Ukrainy i czyniąc 
to zarówno w celu dokuczenia Polsce 
jak i dla uśmierzenia wrzenia we- 
wnętrznego o podłożu narodowościo- 
wem na tych terenach, centralne wła- 
dze bolszewickie w Moskwie nie zda- 
wały należycie sprawy z całego nie- 
bezpieczeństwa podobnej imprezy, bo 
oto zbudzone sztucznie nacjonalizmy 
białoruskie i ukraińskie poczęły szyb- 
ko kiełkować, przyprawiając o sze- 
reg kłopotów władców czerwonego 
Kremla. 

By nie wypaść z roli protektora 
„Odradzających się narodów" czer- 
woni dyktatorzy moskiewscy zmuszeni 
Są zgadzać się na coraz to nowe 
i coraz to ryzykowniejsze koncesje 
i ustępstwa na rzecz Białorusinów i 
Ukraińców, dzięki którym to konce- 
sjom terytorja ukraińskie i białorus- 
kie uległy tak daleko idącemu wyod- 
rębnieniu z całości Związku Sowiec- 
kiego, iż zagrażają rozsadzeniem go 
od wewnątrz, przez oderwanie się 
tych ziem. Niebezpieczeństwo to jest 
tembardziej aktualne, że na tle wy- 
odrębnienia terytorjalno-narodowościo- 
wego wśród ludności tych ziem (zwła- 
szcza ludności ukraińskiej) szerzą się 
żywiołowo tendencje separatystyczne. 

Jednem z trzech wymuszonych 
ustępstw na rzecz ruchu białoruskie- 
go jest uchwała Centralnego Komitetu 
Wykonawczego, oraz Rady Komisa- 

*" rzy Ludowych B.S.S.R. w Mińsku, z 
dnia 4-go b. m., podpisana przez A. 
Czerwiakowa, M. Hołodzieda i A. 
Chackiewicza o reorganizacji Instytutu 
Białoruskiej Kultury w Mińsku w Bia- 
łoruską Akademję Nauk. 

Reorganizacja ta winna być ukoń- 
czoną do 1-go stycznia 1929 r., jako w 
dniu, w którym się będzie obchodziło 
10-lecie istnienia Białorusi sowieckiej. 
Pozatem uchwała przewiduje utwo- 
rzenie Komisji Rządowej w składzie 
„towarzyszy“ Chackiewicza (prezes), 
Ignatowskiego, Balickiego, Niekrasze- 
wicza i Orszańskiego, która będzie 
miała swym celem złożyć Radzie Ko- 
misarzy Ludowych do akceptacji listy 
stałego składu Prezydjum i członków 
prawomocnych Białoruskiej Akademji 
Nauk, jak również zaproponować w 
związku z nowym charakterem tego 
zakładu ewentualne zmiany w statucie 
akademickim. Charakterystycznem jest, 
że na prezesa komisji nie powołano 
nikogo z naukowców białoruskich, 
lecz wysunięto polityczną kandydaturę 
żyda Chackiewicza, któremu dodano 
do towarzystwa drugiego kompatrjotę 
w osobie p. Orszańskiego. 

Zaczątkiem Akademji Nauk była 
zorganizowana jeszcze w 1921 roku 
przy Ludowym Komisarjacie Oświaty 
w Mińsku Naukowo Terminologiczna 
Komisja, skłądająca się z trzech sek- 
cyj: przyrodniczej, matematycznej i 
humanistycznej. 

Zadania, które miała dokonać ta 
Komisja, były ściśle ograniczone do 
potrzeb chwili, chodziło mianowicie o 
opracowanie i wydanie białoruskiej 
terminologji naukowej, która tak do- 
brze jak nie istniała, oraz podręczni- 
ków białoruskich dla użytku szkół 
niższych i Średnich, opartych o tę 
terminologję. Brak tych rzeczy dawał 
się dotkliwie odczuwać wobec rozpo- 
czętej na gwałt przez władze B.S.S.R. 
rozbudowy szkolnictwa białoruskiego 
na terenie Białorusi Sowieckiej. 

Komisja zgrupowawszy dokoła 
siebie szereg poważnych sił nauko- 
wych z pośród znawców białoruszczy- 
zny, ustaliła białoruską terminologię 
naukową, a później zabrała się do 
innych prac naukowych. : 

Ponieważ nowe prace komisyj wy- 
biegały daleko poza ramy  początko- 
wych jej kompetencyj, zostaje ona w 
roku 1922-gim reorganizowana i otrzy- 
muje nazwę Instytutu Białoruskiej 
Kultury; w skróceniu bolszewickiem: 
„Inbiałkult”. Я 

Instytut początkowo składał się 
tylko z dwu sekcyj: humanistycznej i 
przyrodniczej, w których skład wcho- 

' dziły rozmaite stałe i czasowe ko- 
„nisje. (słownikowa, terminologiczna i 
inne), lecz wkrótce tak dalece roz- 
szerza zakres swej działalności, że 
zachodzi potrzeba Ścisłego określenia 
jego struktury organizacyjnej Oraz 
kompetencji przy pomocy specjalnego 
aktu. Czyniąc zadość tej potrzebie 
Rada Komisarzy Ludowych B.S.S.R. 
zatwierdziła w roku 1924-tym Spec- 
jalny statut Instytutu _ Białoruskiej 
Kultury w Mińsku. 

Począwszy od roku 1924-go Insty- 
tut rozwija się w. jeszcze szybszem 
tempie i niebawem już liczy 7  sta- 
łych sekcyj i 8 komisyj. Rozwój ten 
sięga tak dalece, że w roku 1927 staje 
się jasnem, że Instytut dawno już 
przekroczył noriny, Określone dlań 
przez statut z roku 1924-go. Wobec 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
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BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. ! 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło, | 

„ Wlodzimierow. 
GRODNO —Księg. T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. — « 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
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Wojtkiewicz—Rynek. 
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Heia francuska w sprawie rozbrojenia morskiego W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
PARYŻ, 22-X. PAT. Ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało notę w 

sprawie rozbrojenia i ograniczenia zbrojeń morskich. 
Nota przypomina rozbieżności poglądów francuskich i angielskich w łonie komi- 

sji przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej, poczem wspomina o odrzuceniu przez będzie. W dniu 16-go b. m. upłynął zdobyciu przez Czang-Kai-Szeka Pe- 

Angiję kompromisowej propozycji francuskiej oraz o naradach pomiędzy rzeczoznaw- termin składania podpisów pod wnio- kinu, zawarły układ regulujący sto- 
cami w Genewie, Paryżu i Waszyngtonie rozpoczętych na podstawie francuskiej pro- 

pozycji kompromisowej, które umożliwiły możliwość porozumienia. 4 

Nota stwierdza jednakowoż, iż zorganizowanie konierencji 5 mocarstw morskich 

okazało się niemożliwe. Wówczas Chamberlain zakomunikował Briandowi w marcu 1928 

roku w. Genewie nowe propozycje angielskie i wyraził wobec niego ubolewanie z po- 

wodu braku porozumienia między Francją a Angliją. Chamberlain dodał następnie, iż w 

zamian za ustępstwa Francji w sprawach morskich Anglja poczyniłaby prawdopodobnie 

pewne koncesje, co do niektórych punktów problematu 

dalsze rokowania. 
rozbrojenia i _ przeprowadziła 

Rzeczoznawcy irancuscy zbadali wówczas tę propozycję. Kilka narodów zaapro- 
bowało zasady przyjęte w rozmowach, które doprowadziły do porozumienia. 

Wkońcu nota wyjaśnia, dlaczego Francja zastanawiała się nad budową układu, 

która nadawałaby się do przyjęcia przez państwa morskie. Równocześnie z ogłoszeniem 
powyższej noty przez rząd francuski ukazała się w Londynie „biała księga”, w której 
podane są szczegóły porozumienia morskiego angło-francuskiego. 

Pogrzeb mafki Mikołaja IL. 
KOPENHAGA. 22.X. W niedzielę odbył się tu pogrzeb Marji Teo- 

dorówny. Po nabożeństwie w kościele Aleksadra Newskiego dawni dostoj- 
nicy carscy, wśród nich były premjer Trepow, wynieśli trumnę,. przykrytą 
chorągwią o barwach dawnego carstwa. Ceremonja pogrzebowa odbyła się 
według dawnego rytuału: ulice były 

W kondukcie żałobnym uczestniczyli: 
usłane jedliną, trumna otwarta. 

król duński z królową, król 
norweski, szwedzki następca tronu oraz wielki książę Cyryl. 

Wbrew alarmującym prognozom komuniści nie urządzili żadnej de- 
mostracji. Natomiast zdarzył się podczas pogrzebu inny wypadek. Dotknął 
on byłego komendanta leibgwardji huzarskiej, Gdy generał, który jest zu- 
pełnie głuchy, opuścił cerkiew i stanął w pełnej gali na ludnej ulicy, wpadł 
nań pędzący szybko tramwaj i zabił go na miejscu. 

Plebiscyf odański w sprawie zmiany konstyfucji 
GDAŃSK 22-X. PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczęło się wpisywanie na listy w 

sprawie plebiscytu na temat projektu zmiany konstytucji wolnego miasta Gdańska, 

wysuniętego przez niemiecką partję ludową. 
Projekt ten przewiduje także redukcję członków sejmu gdańskiego oraz liczby 

senatorów wolnego miasta, a wreszcie całkowitą parlamentaryzację obecnego senatu. 
Za projektem tym oświadczyły się dotąd następujące stronnictwa: niemiecko-gdańska 
partja ludowa, socjal-demokracja, niemieckie stronnictwo liberalne i niemiecko-katolickie 

centrum, a więc znaczna większość wyborców, a zarazem ludności w. m. Gdańska. 

Jeszcze jedna konferencja. 
PRAGA. 22.X. PAT. Dziś przed południem rozpoczęły się tutaj obra- 

dy międzynarodowej konferencji normalizującej, w której bierze udział 
około 50-ciu przedstawicieli 15-tu krajów. 

Wobec zatargu toteosko - sowieckiego 
Wyjazdy—przyjazdy—fransiokacje 

RYGA, 22-X. PAT. Wczoraj przybył tu z Moskwy poseł łotewski Ozols, który 

przywiózł sowiecką notę protestacyjną w sprawie Sudakowa. 

Dziś rano OQzols złożył sprawozdanie premierowi Juraszewskiemu, którego poin- 

formował o sytuacji wytworzonej w związku z odwołaniem Sudakowa. Następnie Ozols 

udał się na zamek, gdzie był przyjęty na audjencji przez prezydenta państwa. 
* о* ® 

RYGA 22-X. PAT. W kołach centrum demokratycznego obiegają po- 
głoski, że Ozols porzuci stanowisko posła łotewskiego w Moskwie. 

Wyjazd Sudakowa do Kowna 
RYGA, 22-X. PAT. Sowiecki attache wojskowy Sudakow wyjechał wczoraj z 

Rygi do Kowna. 

Do Rygi Sudakow więcej nie wróci. Jak wiadomo spełnia on jednocześnie obo- 
wiązki przedstawiciela wojskowego Z.S.S.R. w Tallinie i w Kownie i o ile wiadomo, 

narazie na tych stanowiskach pozostanie. 

Afiache wsjskowy opuszcza Sawiefy na stałe 
RYGA, 22-X. PAT. Łotewski attache wojskowy w Moskwie pułkownik - lejte- 

nant Keller prz ybył z Moskwy do Rygi. Pułkownik-iejtenant 
nie powróci. 

Keller do Moskwy już 

tego zachodzi kwestja przekształcenia 
Instytutu w zakład o typie Akademii, 
w którym to celu 7 lipca 1921-go ro- 
ku zostaje zatwierdzony przez Radę 
Komisarzy Ludowych B.S.S.R. nowy 
statut Instytutu. Główne wytyczne no- 
wego statutu były następujące: zgru- 
powanie instytucyj naukowo-doświad- 
czalnych w dwu zasadniczych wydzia- 
łach— Przyrodniczo - Ekonomicznym i 
Humanistycznym oraz w dwuch naro- 
dowościawych sekcjach - polskiej i ży- 
dowskiej; obieranie na prawomocnych 
członków Instytutu jedynie osób o 
wysokich kwalifikacjach naukowych z 
każdorazowem zatwierdzeniem ich 
przez Radę Komisarzy Ludowych; 
ustalenie warunków, upoważniających 
do wysuwania czyjejś kandydatury na 
członka prawomocnego Instytutu; wy- 
razne Oznaczenie władz kierowniczych 
Instytutu, oraz ich praw i obowiąz- 
ków i t. p. Realizacja tych zasad nie- 
mal całkowicie upodobniła Instytut do 
takich organizacyj, jak Ukraińska lub 
Wszechzwiązkowa Akademia Nauk, 
to też przemianowanie go na Biało- 
ruską Akademię Nauk stanowi ponie- 
kąd logiczne zakończenie wszystkich 
dotychczasowych etapów jego rozwoju. 

W chwili obecnej Instytut liczy 17 
katedr z 23-ma stałemi przy nich ko- 
misjami, 18 samodzielnych komisyj, 
2 instytuty, 3. muzea i 4 laboratorja. 

W przeciągu ostatnich 4 lat lasty- 
tut rozwinął obszerną działalność na- 

ukową celem zbadania przyrody, go- 
spodarki, historji i języka Białorusi; 
skupił dokoła swych instytucyj około 
300 pracownikėw kulturalnych; zorga- 
nizował studja nad położeniem mniej- 
szości na Białorusi (wydziały polski 
i żydowski; Sekcje litewska i łotew- 
ska); nawiązał stałe stosunki z 20-to- 
ma zagranicznemi instytucjami nauko- 
wemi, wydał 72 dzieła naukowe. Po- 
zatem zorganizowano kilka ekspedy- 

cyj naukowych dla zbadania Białoru- 
si pod względem jej bogactw natu- 
ralnych, etnograiji, sztuki ludowej i 
t. p.; zgromadzono obfity materjał w 
dziedzinie językowej, historycznej i 
kultury materjalnej, a także ustalono 
stały kontakt z Białoruskiem T-stwem 
Krajoznawczem. 

By dać charakterystykę zapatry- 
wań na rolę i zadania nowoupieczo- 
nej Akademji ze strony bolszewickich 
czynników miarodajnych, przytaczamy 
taki oto ustęp z artykułu wstępnego 
w „Zwiezdzie“, pióra osławionego W. 
Knorina: ‚ ' 

„Światopogląd rewolucji paždzier- 
nikowej - to materjalizm. Metoda klasy 
robotniczej i zespolonych z nią mas 
włościańskich jest metoda dialektycz- 
nego materjalizmu. 

Instytucje stworzone przez rewo- 
lucję październikową muszą  (kursy- 
wa w oryginale!) propagandować ten 
gospodarczo-naukowy metod, ošwiet- 
lać zjawiska życia społecznego i przy: 
rody na podstawie tego metodu di- 
alektycznego  materjalizmu". 

Obok „towarzysz* Gołodzied pi- 
SZe: 3 

„Hasła „nauka dla umocowania 
dyktatury proletarjatu'; „jeszcze moc- 
niejsze zespolenie nauki i pracy* — 
pozostają i nadal głównemi zadaniami 
Akademii". 

Jak widzimy, to, co bolszewicy na- 
zywają „metodą naukową”, jest tylko 
głupiem i śmiesznem sprowadzaniem 
każdej nauki do czynnika potwierdza- 
jącego komunistyczną doktrynę o 
„materjalistycznej walce klas“, Nad 
nieszczęsną białoruską Akademją „Na- 
uk powiewa zdanie, wypowiedziane 
przy jej inauguracji: „Marxizm zwił 

sobie stałe gniazdo w biologii". Sło- 

wa te są naukowości tej Akademii 
prawdziwem testimonium paupertatis. 

K. Smreczyński. | 

Piebiscytu w Niemczech nie 

skiem komunistycznym, zakazującym 

budowy pancerników i krążowników, 

który w razie otrzymania potrzebnej 

ilości głosów stałby się przedmiotem 

plebiscytu. Mimo intensywnej agitacji 

komunistów, urozmaiconej porywa- 

niem prelegentów z radjostacji berliń- 

skiej, zebrano około dwóch miljonów 

podpisów a więc mniej więcej poło- 

wę potrzebnej liczby (4.120000). W 
ten sposób inicjatywa komunistów 

niemieckich, zmierzająca do wywoła- 

nia chaosu i przesilenia wewnętrzne- 

„go została zlikwidowana. Plebiscyt nie 

odbędzie;się, a pancernik „A“, o któ- 

ry narazie chodziło, ma zapewnioną 

budowę. Prasa komunistyczna w Niem- 

czech, oceniając rezultaty akcji ple- 
biscytowej, usiłuje, jak mówią Fran- 

cuzi, robić dobrą minę w brzydkiej 

zabawie. Nie ulega bowiem wątpliwo- 

Ści, że kampania plebiscytowa mimo 

doskonałego dla demagogji komu- 
nistycznej tematu (zbrojenia) wykaza- 

ła słabość i bodaj że upadek wpły- 

wów komunistycznych w masach. Oto 
bowiem podczas ostatnich wyborów 

w maju b. r. na listy komunistyczne 

padło o 30 proc. więcej głosów niż 
obecnie. Prasa sowiecka tłumaczy to 

tem, iż masy nie są jeszcze uświado- 

mione i „hasło antymilitarystyczne, 

głęboko komunistyczne żadnego pan- 

cernika kapitałowi niemieckiemu nie 

mogło odrazu pociągnąć mas“. Po- 

zatem pisze prasa sowiecka wślad 

za Rothe Fahne, że kampania była źle 
przygotowana. Coprawda przed 16-tym 

października o tej kampanii agitacyj- 
nej pisano co innego— wtenczas była 

ona Świetnie zorganizowana, ale teraz, 

kiedy rezultaty wykazały fiasco akcji 

komunistycznej, trzeba przecież znaleźć 

pośrednie przyczyny niepowodzenia. 

Nowy rząd w Chinach. Ukon- 
stytuowanie się ostateczne w dniu 

1-go października nowego rządu w 

Chinach świadczy o dalszym postę- 

pie stabilizacji stosunków wewnętrz- 

nych na olbrzymich terenach państwa 

niebieskiego. Sporadycznych buntów 

i rozruchów, jakie ostatniemi czasy 

miały miejsce w niektórych prowin- 

cjach, nie należy brać poważnie. Są 

to jeszcze nieuniknione następstwa 

chaosu, jaki przez ostatnie lat osiem 

w Chinach panował. Napady band 

„czerwonych dzid“ i, „wielkich noży” 

niejednokrotnie jeszcze będą alarmo- 

wały opinię publiczną, a prasa So- 

więcka operacje bandyckie tych szajek 

będzie podnosiła do miana wielkich 

ruchów społecznych. Organizacja no- 

wego rządu, ustawa o organizacji 

władz dają pewną rękojmię, że ład 

i spokój zostanie utrzymany. 

Ogłoszona ustawa organiczna jest 

czemś w rodzaju konstytucji. Władza 

naczelna —głosi - spoczywa w rękach 

partji Kuo-Min-Tang, która powołuje 

radę państwa, złożoną z 16 człon- 

ków. Rada państwa dzieli się na 5 

wydziałów (prawodawczy, administra. 

cyjny, sądowy, kontrolujący i szkol- 

ny). Wydziałom są podporządkowani 

ministrowie. Radzie Państwa przewod- 

niczy prezes Kuo'Min-Tangu, którym 
jest zwycięski wódz armji południo- 

wej, zdobywca Pekinu, marszałek 

Czang-Kai-Szek. W ten sposób władza 

faktycznie spoczywa w rękach Czang- 

Kai-Szeka, który mimo zresztą bar- 

dzo nikłych pozorów jest faktycznym 

dyktatorem Chin. Jednym z członków 

Rady państwa mianowano syna mar- 

szałka Czang-Tso-Lina Czang-Sy-Lina 

dziedzica Mandżurji. Pozyskanie Czang- 

Sy-Lina jest wielkim sukcesem rządu 

południowego, jednoczy bowiem całe 
Chiny, rozbite dotychczas na dwa 

obozy. 

Uporządkowanie spraw wewnętrz- 

nych pozwoli rządowi południowemu 

skierować głównie swą uwagę na za- 

łatwienie palącej kwestji rewizji trak- 

tatów z wielkiemi mocarstwami i prze- 

prowadzić wyzwolenie Chin z pod 

zależności ekonomicznej. Pierwszy 

krok na tej drodze uczyniły Stany 

Zjednoczone, które niezwłocznie po 

sunki pomiędzy Ameryką a Chinami. 

Obecnie, jak donosi prasa, rozpoczęły 

się rokowania z Japonją. 

Pan Mac Donald w Berlinie, 

Nadchodzące wybory w Anglji „mają 

dać* zwycięstwo labour party i libe- 

rałom. Czy dadzą? Nie wiadomo. Do 

tych wyborów staną kobiety poniżej 

lat 30-tu, poraz pierwszy dopuszczone 

do urn wyborczych przez konserwa- 

tywny rząd Baldwina. Czy”te kobiety, 
choćby z uczucia wdzięczności nie 

będą głosowąły na konserwatystów? 

— Oto jest pytanie. — Naprawdę los 
przyszłych rządów imperjum “ brytyj- 

skiego trzyma teraz w swoich  rącz- 

kach młoda Angielka, najpiękniejsza, 

zdaniem pana Czesława Jankowskie- 

go, kobieta na Świecie. Trzyma ten 

los w swoich rączkach schowany. 

Prawica czy lewica? Zgadnij — zga- 

dula. 

W oczekiwaniu na decyzję pięciu 

miljonów, = wyborczyń poniżej lat 

30-stu Lloyd George produkuje się w 

gazetach amerykańskich, a p.Mac Do- 

nald zjeżdża do Berlina gdzie 

wbrew dotychczasowym tradycjom 

angielskim z trybuny publicznej kry- 

tykuje obecne rządy Anglji. Pan Mac 
Donald jest jednym z kandydatów na 
premjera Anglji ' (drugim jest Lloyd 
George). Dotychczas żaden z kandy- 

datów i pretendentów do stanowiska 

pierwszego ministra Jego Królewskiej 

Mości nie krytykował będącego u 

władzy pierwszego ministra _ Jego 

Królewskiej Mości przed  cudzoziem- 

cami. Ale 'p. Mac Donald łamie tę 
tradycję i publicznie ustnie tłumaczy 
Niemcom, że rządy jego parlamen- 

tarnego kolegi p. Baldwina są do ni- 

czego. On, Mac Donald, uważa, że 

powodem wybuchu wielkiej wojny 

nie był bynajmniej pangermanizm, 

lecz wszechświatowy kapitalizm. Na- 

ogół  scharakteryzowano berlińską 
mowę p. Mac Donalda jako „prze- 
ciwieństwo genewskiej  buńczucznej 

mowy Brianda'. 

Wojaże Venizelosa. Na arenę 

polityczną wypłynął ostatniemi czasy 

głośny z przed wojny, popularnie 

zwany „chytrym kretyńczykiem", prem- 

jer malutkiej Grecji, Venizelos. Po 

uporządkowaniu jako tako spraw we- 

wnętrznych Venizelos udał się w 
podróż okrężną po Europie. Odwie-. 

dził Rzym, Paryż, Londyn, Belgrad w 

charakterze komiwojażera idei bal- 

kańskiego Locarna. Czy i o ile misja 

ta mu się udała, trudno o tem mó- 

wić, Narazie wypada stwierdzić, że 

podroże Venizelosa ograniczają przy” 

najmniej w pewnym stopniu pęd 

włoski na Bałkany. Podpisanie wstęp- 

nej umowy w Belgradzie krzyżuje 

plany Rzymu co do włoskiej ekspan- 

sji na półwyspie Bałkańskim, a dla 
Jugosławji ułatwia wyjście z impasu, w 

jakim polityka zagraniczna tej ostat- 

niej znalazła się w ostatnich dwóch 

latach. Rzecz jasna, że mała Grecja 

nie może prowadzić polityki samo- 

dzielnej. Premier Venizelos mimo 

olbrzymich ambicyj jest zbyt realnym 

politykiem, aby mógł do takiej roli 

pretendować. To też słusznem wydaje 

się przypuszczenie, że podróż Veni- 

zelosa odbyła się według marszruty 

ułożonej poprzednio w Paryżu. Fran- 

cja bowiem w pierwszym rzędzie jest 

zainteresowana w osłabieniu Stano- 

wiska Włoch na Bałkanach na ko- 

rzyść swojej sojuszniczki Jugosławii. 

Sz. 

ZRRZZ SES SOO EDESEWESZE CJA 

MLECZNA JASNA. 
RERCERAS! 
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Prezydenf w Chorzowie. 

CHORZÓW, 22.X. PAT. Dziś o 
godz. 14 m. 30 po południu przybył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki wraz ze swem oto- 
czeniem do Chorzowa. Jakkolwiek po- 
byt Pana Prezydenta na Śląsku ma 
charakter czysto prywatny, ludność, 
dowiedziawszy się o przyjeździe gło- 
wy państwa, owacyjnie witała. prze- 
jeżdżającego Pana Prezydenta. 

Po przybyciu do Chorzowa odby- 
ło się w fabryce związków azotowych 
przyjęcie na cześć najdostojniejszego 
gościa, w którem wzięli udział oprócz 
Pana Prezydenta minister przemysłu 
i handlu Kwiatkowski, wice-minister 
skarbu Grodyński, generał Dreszer 
wojewoda dr. Grażyński, syn Pana 
Prezydenta radca Michał Mościcki, ge- 
neralny dyrektor fabryki oraz dyrek- 
tor wyższego urzędu górniczego. Po 
śniadaniu Pan Prezydent wraz z oto- 
czeniem zwiedził fabrykę związków 
azotowych. 

Minister Kiihn w Lublinie na 
uraczysfości otwarcia wiaduktu 

kolejowego. 
LUBLIN, 22.X. PAT. Powracając 

do Warszawy z uroczystości poświę- 
cenia kamienia węgielnego pod budo- 
wę gmachu dyrekcji kolejowej w Cheł- 
mie, pan minister komunikacji inż. 
Kiihn zatrzymał się w Lublinie, gdzie 
wziął udział w uroczystości poświę- 
cenia i otwarcia wiaduktu kolejowego. 

. Poświęcenia dokonał J. E. ks. 
biskup Fulman, wygłaszając równo- 
cześnie okolicznościowe przemówienie, 
w którem podniósł zasługi i wytwo- 
ry pracy obecnego rządu w dziedzi- 
nie odbudowy zniszczonej ojczyzny, 
życząc jednocześnie, by odbudowa ta 
z niesłabnącą nigdy energią prowa- 
dzona była nadal dla dobra państwa 
i wszystkich jego obywateli. 

P. minister przeciął wstęgę i wraz 
z otoczeniem przeszedł cały wiadukt, 
Po tej uroczystości p. minister odje- 
chał do Warszawy. 

Wyjazd p. Hołówki do Rygi 
WARSZAWA, 22—X. Pat. Na- 

czelnik wydziału wschodniego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych p. Ta- 
deusz Hołówko wyjechał dnia 22 b. 
m. służbowo do Rygi w związku z 
rokowaniami polsko - łotewskiemi, 
handlowemi i kolejowemi. 

Dziennikarze amerykańscy we 
Lwowie 

LWÓW, 22—X. Pat. Wczoraj 
przybyła do Lwowa wycieczka dzien- 
nikarzy amerykańskich. Gości podej- 
mował obiadem w swych apartamen- 
tach wojewoda Gołuchowski. W dniu 
dzisiejszym wyciecźka zwiedziła mia- 
sto, a O godzinie 11 przed południem 
odjechała do Łańcuta. 

Sekrefarz bigi zaproszony do 
Polski. 

GENEWA, 22 X. PAT. Sekretarz 
generalny Ligi Narodów sir Eric 
Drummond udaje się w drugiej poło- 
wie listopada na zaproszenie p. mini- 
stra Zaleskiego do Polski. 

Podróż ta będzie miała charakter 
wizyty uprzejmościowej, gdyż w zwią- 
zku z nią nie powierzono sekretarzo- 
wi generalnemu żadnej specjalnej misji. 
W czasie projektowanej obecnie po- 
dróży sekretarz generalny Ligi Naro« 
dów odwiedzić ma również Kraków i 
Poznań. 

W 115-q rocznicę zgonu ks. Jó- 
zeia Poniafowskiego. 

Wieniec u stóp pomnika 
w Lipsku. 

W rocznicę zgonu ks. Józefa Po- 
niatowskiego konsul polski w Lipsku 
oraz polskie towarzystwa w Saksonii 
złożyły wieńce u stóp pomnika bo- 
hatera z nad Elstery. W uroczystości 
tej wziął również udział konsul fran- 
cuski w Lipsku. 

Nowe usfawy na Sejm. 
"Ministerstwo komunikacji wnieść 

ma na jesiennej sesji Sejmu szereg 
projektów + ustaw dla uregulowania 
położenia pracowników kolejowych. 
Wniesione zostaną projekty ustawy 
uposażeniowej, emerytalnej, o pragma- 
tyce służbowej i pomocy lekarskiej. 

Pożar frybuny w czasie zawodów 
sporfowych. 

W Nitrze na Słowacczyźnie (Cze- 
chosłowacja) wybuchł podczas zawo- 
dów w piłkę nożną na drewnianej 
trybunie zajętej przez widzów pożar, 
który ją doszczętnie zniszczył. Straty 
wynoszą około 150.000 koron cze- 
chosłowackich. Z widzów nikt nie 
odniósł obrażeń.
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STOŁPCE. 

— Na marginesie kryzysu organizacyj 
gospodarczo - społecznych. Porównanie wą- 
tłej Polski pływającej po rozhuśtanych fa- 
lach morza w stosunku do niepewnej egzy- 
stencji wielu organizacyj gospodarczo-spo- 
łecznych, jak spółdzielnie spożywcze i mle- 
czarskie, coraz częściej słyszeć się daje, na 
zjazdach i konferencjach tych  organizacyj 
gdzie te sprawy są poruszane. W rezulta- 
cie, z tych narad i zjazdów — jedno się 
tylko wynosi: Kooptowaniem członków, 
wzmacniajmy organizacje. Wraz z większą 
ilością członków zbierze się więcej fundu- 
szów i życie tych organizacyj będzie utrwa- 
lone. Zapytuję: czy to wszystko — co zro- 
bić w tej sprawie można — i czy ten pa- 
tentowany środek okaże się pomocnym w 
osiągnięciu celu — a w szczególności, czy 
wogóle jest on realnym. 

Czy wnioskodawcy zdają sobie sprawę, 
że w psychologji ludzkiej leży unikanie ry- 
zyka (szczególnie u ludności rolniczej), nie- 
wiązanie się z czemś niepewnem, lub sła- 
bem. 

Czy wobec tego wołanie:  kooptujmy 
członków! — nie będzie głosem wołającym 
na puszczy; czy te dyskucje nie będą bez- 
płodne i jałowe? 

Przypuszczam że tak. Nie jestem pesy- 
mistą i wierzę, że sprawa organizacyj spo- 
łecznó - gospodarczych, znajdzie się wkrót- 
ce na dobrej drodze, lecz trzeba dążyć do 
tego trochę inną drogą. 

Znając miejscowy teren wiem, że mno- 
gość tych instytucyj społecznych powsta- 

ła nie z inicjatywy świadomego i przygo- 
towanego społeczeństwa — lecz z inicjaty- 
wy central i władz zwłerzchnich tychże or- 
ganizacyj. Społeczeństwo, nie powiem, że- 
by. pracować nie chciało — lecz nie umiało, 
to przyznać trzeba. Podjęty rozmach pracy 
z tej przyczyny nie był w. stosunku do sił 
społeczeństwa i wyniki tej pracy nie mo- 
gły odpowiadać oczekiwaniom. Zapał o- 
stygł, praca osłabła — zamiera życie w or- 
ganizacjach. Widoczny zawód zniechęcił 
dotychczasowych pracowników—tak  człon- 
ków zarządu, jak i zwyczajnych członków 
tej organizacji. Dziś hasło:  „kooptujmy 
członków* — nie dlatego znajduje  od- 
dźwięk na zjazdach, by w tem widziano 
skuteczny i realny środek — lecz z tego 
względu, by na nowe zastępy przelać ucią- 
źliwą pracę, by móc odejść na spoczynek 
po nieudanych wysiłkach. 

I choćbym nawet znalazł nowre zastę- 
py chętnych — czy sprawa załatwioną bę- 
dzie pomyślnie? Nie! Te nowe zastępy nic 
nie zdziałają, jako materjał świeży, niewy- 
robiony. 

Więc choćby gorzej nie było — lepiej 
nie będzie. Trzeba znaleźć inną drogę. 

* * ® 

Dotychczas centrale i władze  zwierz- 
chnie organizacyj gospodarczo-społecznych 
najwięcej były zajęte propagandą i wysił- 
kami w kierunku organizowania coraz to 
nowych placówek. Trudno przypuszczać, 

by w tych warunkach centrale fachowo 
wiele były pomocne swym placówkom; by 
w sposób jaknajtroskliwszy mogły się opie- 
kować powstającemi organizacjami i prowa- 
dzić je w tych pierwszych krokach za rę- 
kę. Upatruję, że właśnie te braki są przy- 
czyną, obecnego kryzysu organizacyj gosp.- 
społecznych. 

Praca społeczna nie jest łatwą — wy- 
maga ludzi przygotowanych, chętnych i 
oddanych sprawie. Praca społeczna jest tru- 
dną, gdyż polega nie na pracownikach od- 
dających się jej zawodowo — lecz na spo- 
łeczeństwie, które dla niej odrywa się od 
swych zajęć, od pracy na chleb powszedni. 
Zatem skłonności do nierównego  funkcjo- 
nowania, do zastoju w tej pracy — są du- 
że. Konieczny jest stały nacis zzewnątrz, 
stałe podsycanie życia — zanim ono się 
ustabilizuje i samodzielnie,  zdobywszy 
wszelkie środki pulsować pocznie. 

Zjazdy — nie wiele dają korzyści. 
Przedewszystkiem każda  poszczególna or- 
ganizacja ma zapewne odrębne braki i nie- 
dostatki. Następnie ogólną wadą zjazdów 
jest to, — że poza omówieniem bolączek, 
nie skorzysta na nich nikt z praktycznych 
wskazówek, rad — wywożąc jedynie hasła. 
Rozumiem potrzebę zjazdów dla opracowa- 
nia programu, placu działalności w jednoli- 
tym froncie. 

A szkoda. Gdyby te pierwszorzędne 
siły z Central. organizacyj gospodarczo-spo- 
łecznych zamiast informować się na zjaz- 
dach — do każdej komórki tej pracy spo- 
łecznej zajrzały. Gdyby zamiast organiza- 

torów w danych rejonach pracowali praw- 
dziwi instruktorzy — możeby tak źle i nie 
było. 

A przedewszystkiem koniecznością fest 
organizowanie kursów, któreby  przyspasa- 
biały zastępy umiejętnych pracowników i 
jednały zobowiązująco świadomych  człon- 
ków społeczeństwa. 

W. G. Engmen. 

GŁĘBOKIE. 

— Niewypłacalna spółdzielnia. Egzystu- 
stująca od wiosny spółdzielnia mleczarska w 
Głębokiem od paru tygodni zaległa w wy- 
płacie należności za dostarczone mleko. Wo 
ec usilnych nalegań dostawców,  żądają- 

cych wypłaty — zarząd spółdzielni katego- 
rycznie odmówił, motywując swoją odmowę 
brakiem gotówki. Wywołało to bardzo nie- 
pomyślny skutek dla spółdzielni, gdyż głó 
wni dostawcy zaprzestali dostawę mleka co 
ze swej strony wpłynęło na unieruchomienie 
wyrobu masła. Taki stan rzeczy nie może 
być tolerowany i opinja ogółu zainteresowa 
nych okolicznych rolników wymaga stano- 
wczej interwencji Związku  Rewizyjnego, 
któremu spółdzielnia podłegłaby, jaknajszy- 
bciej bez rozgłosu załatwił całą sprawę i 
wypłacił należną sumę. D. 

WOŁKOWYSK. 

— Wyzysk rolnika. W kampanji sprze- 
daży plonów tegorocznych zauważa się nie- 
słychany w poprzednich latach brak solid- 
nych organizacyj skupu. Zboże i kartofle 
gwałtownie wykupowane są przez falangę 
spekulujących pośredników i bez większej 
omyłki twierdzić można, że 50 proc. plonu 
wykupiono za bezcen.  Dziwić się należy 
miejscowym organizacjom spółdzielczym 
popieranym kredytowo przez Bank Rolny, 
iż w akcji tej nie spełniają roli im z ich za- 
łożenia należnej, a połegającej na dopomo- 
możeniu rolnikowi w zrealizowaniu zbiorów. 
Żadna z organizacyj społeczno - gospodar- 
czych nie chce się zainteresować kartofla- 
mi jako produktem trudniejszym — pozo- 
stawiając rolnika na pastwę najgorszego ty 
pu małomiasteczkowego handlarza. 

Rolnik. 
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Pogrzeb Ś. p. generała Rozwadowskiego. 
LWOW, 22 X.PAT. Dziś o godz. 

11 z kościoła OO. Bernardynów wy- 
prowadzono zwłoki ś. p. generała 
Rozwadowskiego. 

Kondukt żałobny prowadzili księ- 
ża arcybiskupi Twardowski i Teodo- 
rowicz, ks. biskup Lisowski oraz in- 
fułat Zajchowski w otoczeniu grona 
księży kanoników oraz licznego du- 
chowieństwa świeckiego i zakonnego. 

Trumna, na której spoczywała 
szabla i czapka generała, została zło- 
żona na lawecie armatnim, przybranej 
w zieleń i wieńce. W chwili umie- 
szczenia jej na żałobnym rydwanie 
wojsko oddało honory wojskowe. Za 
trumną postępowała rodzina zmarłe- 
go, przedstawiciele władz wojskowych 

i cywilnych, generałowie Norwid-Neu" 
gebauer i Popowicz z korpusem ofi- 
cerów, reprezentacja miasta z komi- 
sarzem rządu oraz olbrzymie rzesze 
mieszkańców Lwowa. 

W pogrzebie wzięły udział korpo- 
racje akademickie ze sztandarami, 
miejska straż obywatelska z czasów 
wojny, związek obrońców Lwowa, 
hallercycy, straż ogniowa, towarzy- 
stwo strzeleckie i szereg innych orga- 
nizacyj. Przy dźwiękach orkiestry woj- 
skowej kondukt przeszedł przez ulice 
Piłsudskiego i Kochanowskiego na 
cmentarz Łyczakowski. Na cmentarzu 
wygłosili przemówienia b. premjer 
Skrzyński i b. wice-prezydent miasta 
Lwowa dr. Zahl. 

Dhchód 10-lecia Polski w Czechach 
PRAGA, 22. X. PAT. W związku z obchodem 10-lecia niepodległości 

Polski zarządzone zostało wygłoszenie w dniu 11 listopada 15-minutowych 
prelekcyj we wszystkich szkołach powszechnych, ludowych i innych na 
całem terytorjum Czechosłowacji, na temat rocznicy święta polskiego i wo- 
góle o Polsce. 

W dniach najbliższych ukaże się w druku broszura poświęcona Pol- 
sce, wydana staraniem grupy czeskiej porozumienia prasowego  polsko- 
czechosłowackiego. Broszura o podobnym charakterze, dotycząca Czecho- 
sowacji, ma być wydana staraniem grupy polskiej tegoż porozumienia. 

Oświadczenia byłego kanclerza Rzeszy Магха 
BERLIN, 22-X. PAT. Na odbytem w niedzielę w Magdeburgu zebraniu delegatów 

centrowych były kanclerz Marx wygłosił przemówienie, na którem na wstępie potwier- 
dził ostatnie doniesienia prasy centrowej o zamiarze ustąpienia ze stanowiska przewod- 
niczącego stronnictwa i oświadczył, że dezyzję tę powziął ze względu na nadwvrężony 
stan zdrowia swego. 

Decyzję swą dn Marx zakomunikował oficjalnie zarządowi stronnictwa centro- 
wego. Agendy centrum prowadzić on będzie tylko do czasu zwołania kongresu partyj- 
nego. Dr. Marx zaprzeczył kategorycznie pogłoskom, jakoby powodem jego ustąpienia, 
było rzekome niepowodzenie akcji zmierzającej do pozyskania zarządu naczelnego dla 
zajęcia przez centrum stanowiska wyczekującego wobec gabinetu kanclerza Miillera. 

Przechodząc do aktualnych spraw polityki dr. Marx z naciskiem oświadczył, że 
wybór Hugenberga na przewodniczącego stronnictwa niemiecko-narodowego jest wy- 
padkiem niezwykłej doniosłości. 

Wybory do rad generalnych we Francji 
PARYŻ, 22-X. PAT. Wyniki wyborów do rad generalnych departamentu Sekwa- 

ny jeszcze nieostateczne przedstawiają się jak następuje: 
Wybrano 67 konserwatystów, 389 republikanów, 225 republikanów lewicowych, 

161 radykałów niezależnych, 464 socjalnych radykałów, 58 republikanów socjalnych i 
socjalistów niezależnych, 128 socjalistów zjednoczonych, 19 komunistów. 

Zyskali: republikanie 26 mandatów, republikanie socjalni 5, socjaliści zjednoczeni 
16. Stracili konserwatyści 2 mandaty, republikanie lewicowi 18, niezależni radykali 1, 
radykali 26. Liczba mandatów komunistów 
zachowując 19. 

nie uległa zmianie. Stracili oni 8 i zyskali 8 

Chorwaci nie chcą zgody z Serhami 
BIAŁOGRÓD, 22—X. Pat. W niedzielę odbył się w mieście Sisek w 

Kroacji kongres koalicji chłopsko-demokratycznej. Obecaych było około 40 
tysięcy osób. 

Kongres odbył się w zupełnym spokoju i porządku. Przewodniczący 
Chorwatów Maczek oświadczył, że opozycja nie wróci do Skupszczyzny. 
Ci, którzy dzierżą władzę w Białogrodzie nadaremnie pokładają swe na- 
dzieje na bagnetach, bowiem bagnety te są w rękach żołnierzy naszych sy- 
nów i braci, Po zbrodni w Skupszczynie niema konstytucji, tylko jeden 
król. Czekamy jednak, a król się nie rusza. Słowa te wywołały ogromne 
wrażenie i interwencję przedstawiciela władz. 

Nieudany zamach na Smitha 
WIEDEŃ, 22-X. PAT. Dzienniki donoszą z Nowego Yorku, że na specjalny po- 

ciąg, wiozący kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Smitha, dokonano za- 
machu. Nieznani sprawcy dokonali szereg strzałów, Smith wyszedł jednak bez szwanku. 

Jedno z rzadkich wystąpień Honuera 
NOWY YORK, 22-X PAT. Przybył 

przemówienia do wyborców w sprawie 

Stanów Zjednoczonych. 

Dziś wieczorem, Hoover wygłosi przemówienie na Maddison Square, 

tu Hoover w celu wygłoszenia ostatniego 

swej kandydatury na stanowisko prezydenta 

poczem 
powróci na wybrzeże oceanu Spokojnego, gdzie będzie oczekiwał rezultatów wyborów, 
które jak wiadomo odbędą się w dniu 6 listopada. 

Nanczki „Lietuwos Aidas“ dla łotewskiego ministra spraw zagranicznych. 
KOWNO, 22.X. PAT. „Lietuvos Aidas*, omawiając stosunki litewsko-łotew- 

skie, zauważa, że jeżeli łotewski minister spraw zagranicznych ośmielił się w 
Lidze Narodów rzucić pośrednio oskarżenie Litwie w sprawie kolei libawo- 
romneńskiej, to krok taki oznacza, że minister łotewski wykazał w stosunku 
do Litwy swą polską orientację. 

„Lietuvos Aidas" nie sądzi, ażeby mowa Balodisa była nieprzemyślaną 
improwizacją i przypuszcza, że była ena ACE 
skich poglądów. W końcu WE „Lietuvos Ai 

ei związku bałtyckiego, to polityka jej w stosunku przywiązuje znaczenie do i 

konsekwencją jego polonofil- 
as“ oświadcza, że skoro Łotwa 

do Litwy powinnaby być bardziej ostrożną. 

Reformy Amannllaha wywołają zaburzenia w Miganistanie. 
, LONDYN, 22. X. PAT. Według doniesień agencji Reutera, oddziały 

afgańskie, złożone z kawalerji i artylerji podjęły ekspedycję karną prze- 
ciwko jednemu ze zbuntowanych szczepów. Ekspedycją ta została już po- 
myślnie zakończona. 

Korespondent Reutera donosi, że jakkolwiek nie otrzymano dotych- 
czas żadnych szczegółów, potwierdzają się jednakże pogłoski, iż zaburze- 
nia w Afganistanie wywołane zostały postanowieniem króla Amaaullaha 
narzucenia ludności obyczajów europejskich. A 

BOLSZEWICKI 
„Das Neu Reich“ (Nr. 1 z dn. 6. 10 

28 r.) zajmuje się niebezpieczeństwem 
militaryzmu bolszewickiego. Pojęcie o 
tem niebezpieczeństwie daje przegląd 
postanowieniom bolszewickiej ustawy 
wojskowej, której zasadnicze punkty 
zostały niedawno ogłoszone w urzędo- 
wym organie komisarjatu wojny repu- 
bliki sowietów. 

Obowiązek służby wojskowej zaczy 
na się, według tej ustawy, dla obywa- 
teli sowieckich z początkiem 19 roku 
życia, a kończy się z końcem 40 roku 
życia; w razie wojny rozciąga się on 
także i na kobiety między 19 a 40 ro- 
kiem życia, które mają pełnić służbę po 
mocniczą. Przyjmując, że Rosja Sowie 
cka ma okrągło 150 miljonów miesz- 
kańców, ustawa stwierdza, że rząd na 
wypadek wojny ma do dyspozycji o- 
koło 35 milj. ludzi. Ale liczba nie jest 
jescze czynnikiem rozstrzygającym; te 
wielkie masy ludzkie muszą być zor- 
ganizowane, ubrane, uzbrojone, prze- 
szkolone i zaopatrzone w oficerów. We 
dług wywodów urzędowego organu 
„Krasnaja Zwiezda”, regularna armja 
licząc w stanie spokoju 1.500.000 żo- 
łnierzy, w razie wybuchu wojny po- 
większy się do sześciu miljonów. Po- 
czątkowo rząd może liczyć tylko na pe- 
wną część tych 35-ciu miljonów, ale 
ustawa upoważnia go do wyzyskania 
w każdej chwili i reszty tego kontygen 
tu. Jeżeli wyłączymy z tych 35-tu milj. 
okrągło liczbę 18-tu miljonów kobiet, 
to i tak jeszcze pozostanie 17 mniej 
6, t.j. 11 milj. ludzi oddanych do roz- 
porządzenia rządowi, a trzeba przytem 
zauważyć, że rozwijająca się stale me- 
chanizacja rzemiosła wojennego po- 
zwala zmniejszyć zakres niekorzyst- 
nych dla armji skutków nieprzydatno- 
ści fizycznej pewnej części materjału 
ludzkiego. O wartości żołnierza decydu 
je w znacznym stopniu jego wyszko- 
lenie. Rząd sowiecki, licząc się z tem, 
postanowił wyzyskać dla swoich ce- 
lów wojennych wychowanie młodzie- 
ży. Wszystkie szkoły obojga płci ma- 

MILITARYZM 
ją się kształcić i wychowywać w du- 
chu militarystycznym. Z 15-ym rokie 
życia zaczyna się dla chłopców szko 
lenie wojskowe a z rakiem 19-ym о- 
bowiązek służby wojskowej. Dwa pie* 
rwsze lata, aż do wejścia do armji czyń 
nej, młodzieniec spędza w szkole przy 
gotowawczej pod okiem  ofic erów. 
Przygotowany w ten sposób przecho- 
dzi do armji regularnej. Zna już teraz 
wszelkie obowiązki służby, umie obcho 
dzić się z bronią i może wciągu pięciu 
lat, które spędzi pod czerwonemi sztan 
darami, dojść do pełnego wyspecjali- 
zowania się w swoim zawodzie. Tego : 
rodzaju system ma zapewnić żołnierzo 
wi rosyjskiemu wyższość nad żołnie- 
rzami wszystkich innych armij. We 
wszystkich państwach warunki zmusza 

` 
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ja do stopniowego zmniejszenia czasu” <» 
trwania czynnej służby wojskowej. 
Nawet armjom carskim wystarczały 3 
lata i 9 miesięcy służby. Ale przywód- 
cy bolszewiccy nie liczą się z temi 
względami, odrywają i tak wyszkolo- 
nego żołnierza na 5 lat od warsztatu 
pracy zawodowej i zobowiązują go na- 
stępnie w ciągu 14 lat rezerwy do bar- 
dzo częstych ćwiczeń wojskowych. 
Czerwona armja jest faworytką sowie- 
ckich dygnitarzy, którzy bardziej niż 
jacykolwiek inni władcy, opierają się 
na bagnetach. W Rosji tym dawnym 
spichrzu Europy, brak dziś najniezbę- 
dniejszych rzeczy. Ludzie stają w o- 
gonkach, by otrzymać kawałek chleba, 
ale fabryki państwowe wyrabiają mo- 
rdercze narzędzia wojny według naj- 
bardziej nowoczesnych systemów. Ro- 
zbudowuje się tam lotnictwo wojenne i 
preparuje gazy trujące; na to środki 
są; ale niema ich na niezliczone patrze + 
by kulturalne ciemnego, wydanego na 
łup chorobom i rozpasaniu moralne- 
mu ludu. 
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Murzyni wobec wyboru prezydenia w Si. Zjednocz. 
Chwila wyborów na prezydenta St. Zje- 

dnoczonych jest już bardzo bliska.  Nie- 
zmiernie ciekawą jest sprawa murzyńska i 
ich głosowania. 

Jak wiadomo murzyni nie są lubiani w 
Ameryce. Określenie „nielubiani* jest nawet 
wręcz niewystarczającem dla Stanów  Po- 
łudniowych jak Wirginja, Floryda i in. tam 
bowiem są oni znienawidzeni i niecierpiani. 
Otóż wedle dodatkowego paragrafu kon- 
stytucji, uchwalonego w 1870 r., wszyscy 
obywatele Stanów Zjednoczonych mają 
prawo głosu bez względu na rasę, kolor i 
„uprzednie niewolnictwo”. Gentlemenom z 
południa nie może się pomieścić w głowie, 
że oni, biali będą głosowali razem z czar- 
nemi gorylami, wymyślili przeto cały sze- 
reg dodatkowych paragrafów do owego do- 
datkowego paragrafu z 1870 r. mających na 
celu uniemożliwienie murzynom  przystą- 
pienia do urn wyborczych. A więc każdy 
obywatel głosujący musi się wykazać ze 
znajomości i rozumienia konstytucji ame- 

rykańskiej. Specjalne komisje — złożone 
oczywiście z samych białych — egzaminu- 
ią pełnoletnich kandydatów. I dziwna rzecz, 
okazuje się, że nawet murzyn, który ukoń- 
czył dwa fakultety prawe nie rozumie na- 
leżycie konstytucji, zawsze się w czemś po- 
myli, zawsze palnie jakieś głupstwo, zawsze 
egzaminatorzy są innego niż on zdania, co 

do należytej interpretacji poszczególnych 
punktów. 

‚ Ale jest jeszcze lepszy sposób od egza- 
minów i bardziej radykalny. Oto uchwałono, 
że głosować ma prawo tylko ten, czyj dzia- 
dek był wolnym obywatelem. Ponieważ tru- 
dno jest mieć dziadka nie liczącego nawet 
58 lat. przeto głosujących murzynów moż- 
na policzyć na palcach. Przy okazji zazna- 
czymy, że gentłemeni południowi zamierza- 
ia zreformować ten znakomity paragraf o 
tyle, że nie dziadek ale pradziadek głosu- 
jącego będzie musiał być wolnym człowie- 
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%iem — a no trudno, czas leci! 
Jednem słowem  murzyni w Stanach 

Południowych nie mają prawa głosu, a gdy- 
by i któryś, obszedłszy wszystkie trudności, 
zgłosił się tam do urny, przyjętoby go gru- 
bym kijaszkiem czy nawet rewolwerem. | 

W Stanach Północnych jest zupełnie 
inaczej. Murzyn korzysta tam z niebywa- 
łych przywilejów. Może on być urzędnikiem 
publicznym, może się ożenić z białą kobie- 
tą, jego dzieci mogą chodzić do szkoły z 
dziećmi białemi, może być posłem, ba, mo- 
že nawet, ješii kupi bilet pierwszej klasy, 
jechać pierwszą klasą w towarzystwie pię- 
ciu białych. Nic dziwnego, że wobec takiej 
tolerancji nietylko głosują, ale nawet gło- 
sują na tego, co im się podoba, mają swo- 
je własne nieprzymusowe zdanie. 

Otóż jest rzeczą stwierdzoną, że mu- 
rzyni będą głosować na Smitha. We wszy- 
stkich dotychczasowych wyborach komu- 
nalnych gubernator New Yorku miał zawsze 
za sobą czarne głosy. Może ich pewnym * 

być i teraz gdyż: Е 

Murzyni chcą koniecznie pič przynaj- 
mniej piwo i to nie za drogłe pieniądze po- 
kryjomu ale tanio i jawnie — na ulicy. 

Mają bezwzględnie dość Ku Klux Kia- 
na tyranizującego ich na wszelkie sposoby, 

a Smith zapowiedział nieubłaganą walkę 
temu stowarzyszeniu w białych prześciera- 
dłach. 

Tak się przedstawia murzyńska sytua- 

cja. Jest ona dła Smitha tem czarniejsza, iż 
dziś jest niemal pewnem, že nic mu nie 
pomoże — Hoover zostanie prezydentem. 

Karol. 
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Józef Łukaszewicz 
Wspomnienie pośmiertne 

Dziś Ziemia Wileńska przyjmuje 

do swego łona jednego z największych 

i najwierniejszych synów. Umarł Józet 

Łukaszewicz i dziś jego pogrzeb na Ro 

ssie. Jest to postać, która należy do 

historji. Imienia jego, jako jednej z naj- 
wybitniejszych postaci swego Czasu, 
nie będzie mógł pokryć milczeniem ba- 
dacz rozwoju życia polskiego w dzie- 
dzinie politycznej i naukowej po 1863 
r. Społeczeństwo będzie oczekiwało 
od historji wyjaśnienia, jak się to dzia 
ło, że w tym czasie młodzież nasza, 
mianowicie w swych jednostkach na|- 
dzielniejszych, gotowa była, z myślą 
o Polskę, ze wzrokiem utkwionym w 

Polsce, oddawać życie za sprawy w 

istocie swej niepolskie. Może tak się 

wyrazi dalszy ciąg naszego romantyz- 

mu. Dziś społeczeństwo otrzymuje od 

przyjaciela i kolegi z lat szkolnych 

zmarłego krótkie przypomnienie, czem 

był śp. Józef Łukaszewicz dla pokole- 

nia, do którego należał : 

Urodzony w 1863 roku na pograni- 

czu powiatów Wileńskiego i Oszmiań- 

skiego w posiadłości rodowej Bykó- 

wce, wykształcenie swe już od 16 roku 

życia zdobywał pracą swą samodziel- 

nie. I to jest charakterystyczne dla sto 

sunków gospodarczych po 1863 r., że 
ojciec jego Dominik, właściciel mająt- 
ku ok. 600 hekt. obszaru, nie miał, po- 
mimo skrętności i gospodarności, środ- 
ków na zapewnienie dość licznemu po- 
tomstwu odpowiedniego wykształce- 
nia naukowego. Ś.p. Józef był jednym 
z wielu z młodzieży tego czasu, która, 
wychodząc ze społeczeństwa zgnębio- 
nego i zubożonego, musiała radzić sa- 
ma sobie. Młodzież ta wyrabiała się w 
pracy nad sobą i nad najbliższem mło- 
dszem pokoleniem.W ten sposób wytw 
rzała się więź pomiędzy najbliższemi 
pokoleniami, a więź ta podtrzymywała 
ducha polskiego w dorastającej mło- 
dzieży. 

Już na szkolnej ławie śp. Józef był 
ze czcią traktowany od rowieśników, 
którzy odczuwali v nim wyższość bo- 
gatego uposażenia od natury i przezna- 
czenie do większych zadań w przyszło- 
ści. W uniwersytecie w Petersburgu 
wybitne jego zdolności wykazały się w 
pracy naukowej. Doświadczenia che- 
miczne przez współtowarzyszy nauki 
miały być skierowane na tory politycz- 
ne. Konspiracja wykryta doprowadzi- 
ła do osadzenia winowajców w forte- 
cy Petropawłowskiej, potem  Szlisel- 

burskiej. Z tych miejsc jedno tylko by- 
ło wyjście — mogiła. Jednak rok 1905 
zrządził inaczej i Łukaszewicz w licz- 
bie innych otrzymał wolność po 184 
latach więzienia. Wyszedł na wolność 
ogołocony ze wszelkich praw cywil- 
nych i osobistych, a jednakże nie zła- 
many na duchu. Liczył sobie wtenczas 
lat 42. Niezwłocznie przywrócił sobie 
utracone prawa naukowe przez pono- 
wne złożenie egzaminu  uniwersytec- 
kiego, o czem zabrał się do pracy 
zarobkowej i pisarskiej na polu nau- 
kowem. Wynikiem tej pracy jest roz- 
legle pomyślane, ogarniające wszech- 
świat dzieło, którego zdołał wydruko- 
wać tylko tom 3-ci w 3-ch częściach 
(1908—1911 r.) obejmujących  łącz- 
nie ok. 1100 stron, a zatytułowany 
„Życie nieorganiczne ziemi*. Oprócz 
tego ogłosił drukiem mnóstwo rzeczy 
mniejszych — artykułów, recenzyj w 
pismach naukowych; pomiędzy inne- 
mi studjum biologiczne p. t. „Czem 
jest życie”, a także monografijkę p.t. 
„Sur le mecanisme de I'ćcorce terre- 
stre et origine des continets“. To 
ostatnie dziełko zostało przełożone na 
język hiszpański. Inne tomy głównego 
dzieła, z ogromnym trudem wydobyte 
z Petersburga, spoczywają w rękopi- 
sie. Zbadanie i może wydanie ich wy- 
magałoby pracy kilku specjalistów. 

Prace ogłoszone drukiem, zyskały 
uznanie sfer naukowych Rosji, miano- 

wicie za l-szą część 3-go tomu (Zie- 
mia, jako część systemu słonecznego). 
Cesarskie Towarzystwo Geograficzne 
przyznało autorowi wielki medal sre- 
brny, a Akademja Nauk dała zasiłek 
pieniężny w kwocie 500 rubli. Po prze 
wrocie bolszewickim uczeni rosyjscy 
usiłowali uratować co się da z dorob- 
ku naukowego, a także stworzyć nowe 
podstawy do dalszej pracy naukowej. 
Do tej roboty został wciągnięty i Łu- 
kaszewicz, jako już uznana powaga 
naukowa. Z tego czasu dziełem jego 
jest projekt Instytutu Geograficznego 
o 4-ch wydziałach. Projekt zyskał u- 
znanie. Autor został pierwszym rekto- 
rem Instytutu. 

Pomimo to w krótkim czasie zro- 
zumiał całą bezpłodność wszystkich 
tego rodzaju wysiłków pod rządami 
bolszewickiemi. Z niebezpieczeństwem 
dla życia przedostał się z małżonką z 
Bolszewji da Polski w jesieni 1919 r. 

W Polsce niezwłocznie przystąpił 
do pracy z początku jako wizytator 
szkół w Zarządzie Cywilnym Ziem 
Wschodnich, potem jako zastępca pro 
fesora, wreszcie jako profesor U. S. B. 

Pośpiech w organizacji U. S. B. 
wytworzył warunki niezbyt dlań pomy 
ślne, a szczególnie dotkliwym ciosem 
było poważne osłabienie wzroku. Wre- 
szcie ten silny, wytrzymały organizm 
zmogła ciężka choroba, której nie po- 
radziła troskliwa kuracja i opieka. 

Pochodzenie z rodziny  ziemiańs- 
kiej wyryło głębokie piętno na jego 
osobowości. Pewna wieśniączość by- 
ła nietylko formą zewnętrzną, lecz 
wypływała z wewnętrznej treści jego 
istoty. Wychowany w warunkach go- 
spodarstwa naturalnego naszej wsi, 
nawyknienia dzieciństwa i młodości za 
chował i nadal. Podobnie jak w gospo- 
darstwie, pragnął, by rozwój w nauce 
opierał się jaknajbardziej na zasadzie 
samowystarczalności i by każdy krok 
nowy miał jak najgruntowniejsze pod- 
stawy w rozwoju poprzedzającym. W 
imię tej zasady w nakładach pienięż- 
nych przestrzegał oszczędności, a nie- 
raz, gdzie to było możliwe, pomoce 
naukowe  sporządzał własnoręcznie. 
Widziałem go. niejednokrotnie przy 
tych pracach ręcznych, a potem oglą- 
dałem zbiory wykonanych przezeń 
modeli i rysunków w zakładach uni- 
wersyteckich, w Szkolnej Pracowni 
Doświadczalnej. 

Tak w jego pracy naukowej znaj- 
dowały sobie wyraz, zlewały się w 
całość harmonijną i gospodarczość 
środowiska, które go wydało i jego 
romantyzm. Ten romantyzm czynił 
zeń pracownika, bez zastrzeżeń odda- 
nego zadaniom, które uważał za świę- 
te. Z pod jego rąk szacownych wyra- 
stała nauka z ziemi rodzimej, nosząca 

jej barwę i posmak i związana z nią 
głębokim sentymentem. 

W osobie zmarłego wszedł do gro- 
bu jeden z licznych okazów męczeń-' 
stwa polskiego życia politycznego i 
polskiej nauki. Dzięki okrutnym wa- 
runkom politycznym jednostka wyso- 
ce uzdolniona i rwąca się do czynu z0- 
stała obezwładniona. Cały. dorobek 
naukowy życia zmarłego został ukry= 
ty przed nauką polską. Nauka ta jed- 
nak w swoim własnym interesie tę u-. 
krytą skarbnicę poznać może. Rękopi- 
sy są, trzeba tylko do nich zajrzeć i 
je zbadać. 

W ostatnim roku, pomimo osłabie- 
nia wzroku przygotowywał materjału 
do wydania w języku polskim choć w ' 
skróconem ujęciu dorobku naukowego 
całego życia. Odszedł do grobu uczo- 
ny niezwykle rozległego widnokręgu, 
który w jego umysłowości utworzył je- 
dnolitą całość. 

W życiu zmarłego dwie gwiazdy 
przewodnie mu przyświecały: Nauka i 
Polska, Życie, które szło pod tem kie- 
rownictwem, było wolne od jakiejko!- 
wiek małostkowości. Był to duch za- 
wsze życzłitwy.i zawsze pogodny. Za- 
chmurzał się tylko zrzadka, gdy do- 
strzegł na swej drodze przeszkodę 
umiłowanej pracy. 

Niech mu będzie lekką ziemia oj- 
czysta, którą tak ukochał! 

Włńd: Lichtarowicz. 

  

   
   

 



+ Kurjer Gospodarcay Ziem Wsthodnit 
Towarzystwo Lniarskie w Wilnie. 

W ubiegłą niedzielę w sali Okręgo- 
wego Urzędu Ziemskiego odbyło się 
zebranie organizacyjne Towarzystwa 
Lniarskiego w Wilnie celem wyboru 
władz T-wa. 

Wybory zostały poprzedzone refe- 

ratem informacyjnym wygłoszonym 
przez p. L. Maculewicza, dyrektora od 

działu Wileńskiego P.B.R. W referacie 

jym p. Maculewicz wyczerpująca zo- 

brazował stan uprawy lnu, jego prze- 

róbki i handlu lnem, podnosząc te ko- 

fzyści, jakie mogłyby być osiągnięte 

tak bezpośrednio przez producentów, 

(» przemysł i handel, jaki Państwo przy 

  

    

      

    

  

   

  

    

   

    

należytem  racjonalnem postawieniu 

sprawy Iniarskiej. Druga część refera- 

tu poświęcona była historji powstania 

T-wa Lniarskiego. Potrzeba skoordy- 

nowania wysiłków poszczególnych 0- 

sób i zrzeszeń zmierzających do upo- 

rządkowania sprawy Iniarskiej, wyczu- 

wana była oddawna. Pierwsza konfe- 

rencja — tą troską spowodowana — 

odbyła się w roku 1924 w urzędzie 

wojewódzkim w Wilnie, następnie w 

Nowogródku. Od r. 1926 Oddział P. B. 

R. w Wilnie zainicjował szereg konie- 

rencyj tymże sprawom poświęconych. 

Konierencje te poza zebraniem bardzo 

cennych materjałów — większego zna 

czenia praktyczngo nie miały, bowiem 

nie wytworzyły jednolitości i planowo 

ści w wysiłkach czynionych przez po- 

szczególne osoby i organizacje w kie- 

runku podniesienia stanu uprawy Inu i 

przeróbki słomy Inianej i siemienia Inia 

nego. Zrozumienie konieczności powo- 

* łania do życia kolegjalnego organu 

koordynującego miała w wyniku wy- 

łonienie na źjezdzie Iniarskim, który 

odbył się w Wilnie 28 listopada 1927 

r., komisji Iniarskiej, której zakres dzia 

łania został ustalony następująco: 1) 

spowodowanie realizacji poczynań już 

rozpoczętych w zakresie Iniarstwa, jak 

uruchomienie Inianego pola doświad- 

czalnego, uzyskanie specjalnych kre- 

dytów na cele Iniarskie, 2) poczynie- 

nie kroków przygotowawczych celem 

realizacji w hajbliższej przyszłości pra 

widłowej organizacji Iniarskiej (sko- 

ordynowanie prac komisyj kwalifiku- 

jących zasiewy Inu na pniu, utworzenie 

zapasów siemienia Inianego na siew i 

t.p.). Zasadniczem jednak zadaniem, 

poświęconem komisji Iniarskiej, było 

opracowanie wytycznych dla uporząd- 

kowania całokształtu akcji Iniarskiej 

oraz przygotowanie projektu organiza- 

cji o charakterze stałym, któraby po- 

siadała zdolności nadawania kierunku 

rozwojowego i koordynowania wysił- 

ków zmierzających do podniesienia 

stanu hodowli Inu i jego przeróbki i 
do uzdrowienia handlu słomą Inianą i 
siemieniem Inianem. Zgodnie z opraco- 
wanym przez komisję Iniarską statu- 
tem, organizacja taka ma skupiać wszy 
stkich zainteresowanych lnem, tak w 
zakresie zagadnień teoretycznych, jak 
też interesów ściśle praktycznych, o- 
pierając się przytem na pracy organ'- 
zacyj rolniczych i dając możność tym 
organizacjom koordynowania ich po- 
czynań indywidualnych w zakresie 
Iniarstwa. Dla osiągnięcia swych celów 
organizacja, której nadana została na- 
zwa „Towarzystwa Lniarskiego w Wil 
nie“ współdziała przy zakładaniu spół 
dzielni i spółek wszelkiego typu, ob- 
sługujących producentów lnu, po- 
piera powstawanie magazynów i 
składów maszyn, narzędzi i innych 
artykułów niezbędnych dla uprawy i 

hodowli Inu oraz przeróbki słomy Inia- 
nej i siemienia lnianego, bierze w о- 
bronę interesy zawodowe osób upra- 
wiających len oraz trudniących się 
przeróbką lub prowadzących handel 
artykułami Iniarskiemi, pośredniczy pa 
niędzy producentami a osobami i iir- 
niami zajmującemi się przeróbką lub 
handlem i tp. Statut T-wa Lniarskiego 
został zatwierdzony przez Ministerst- 
wo w dniu 31. 7. br. 

Po referacie p. Maciulewicza odby- 

ły się wybory władz Towarzystwa. Do 

zarządu zostali wybrani: p. Taurogiń- 

ski, Rdułtowski, Kokociński, Mac .ule- 

wicz, Dębicki, Malski, Palecki, Turczy- 

nowicz i Gosk. 
Na zebraniu, w którem przyjęło u- 

dział przeszło 60 osób, obecny był p. 

Wojewoda Nowogródzki. Wojewodę 

Wileńskiego zastępował N-k W-lu Rol 
nictwa p. Szaniawski. (--). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Uroczystość w Nowo - Wilejce. W 

niedzielę 21 bm. odbyła się uroczystość ot- 

warcia nowej fabryki tektury. Założył ją w 

N. Wilejce w pomieszczeniach b. zakładów 

Pessehla, znany przemysłowiec wileński p. 

C. Balberiski. ź 

Na otwarcie fabryki zjechało się szereg 

osobistości ze sfer urzędowych oraz kół go- 

spodarczych wiłeńskich. Widzieliśmy m. in. 

Prezesa Maleckiego, dyr. Banku Polskiego 

p. Stanisława Białasa, dyr. Banku Gospodar- 

stwa Krajowego p. Szwykowskiego, p. mec. 

Z. Jundziłła i innych. Dyrekcja Wil. Pr. R. 

Handl. reprezentowana była przez pp. Der. 

St. Riedla i Wł. Szmidta. 
Przecięcia wstęgi dokonał w imieniu pa- 

na Wojewody p. Sławiński, poczem zebrani 

w liczbie około pięśdziesięciu osób zwiedzili 

fabrykę oprowadzani przez gospodarzy. 

o części oficjalnej uroczystości odbyło 

się śniadanie podczas którego wygłoszono 
szereg przemówień. 

Z pohytu p. ministra Składkowskiego 
W dniu 21 bm. minister spraw 

wewnętrznych gen. Sławoj-Składkow- 

ski po przeprowadzeniu inspekcji po- 

wiatów woj. wileńskiego przybył do 
Wilna samochodem w towarzystwie 

pp. wojewody Raczkiewicza i staro- 

sk. Wil.-Trockiego Witkowskiego. W 

trakcie całej podróży towarzyszył p. 

ministrowi szef sekretarjatu minister- 

stwa p. Ostrowski. Е 2 

W urzędzie wojewódzkim  oczeki- 

wali na p. ministra naczelnicy wszyst- 

kich wydziałów urzędu wojewódzkie- 

"go z p. O. vice - wojewody p. Kirti- 

klisem na czele, starosta grodzki p. 

Iszora, dowódca 6 brygady KOP płk. 

Górski oraz komendant wojewódzki 
P.P. insp. Praszałowicz. 

Pan Minister odbył dłuższą kon- 
ierencję wypytując o ważniejsze spra- 
wy z zakresu działalności każdego 

wydziału poczem udzielał wskazó- 

Wiec P.P.S. 
W ubiegłą niedzielę odbył się w 

wą organizację PPS. Sprawę: rozłamu 

wek. 
W poniedziałek rano p. minister 

wyjechał samochodem do Warszawy. 

Wizytacja terenu województwa 

trwała od 18 bm., w którym to dniu 

p. minister przybył na teren w towa- 
rzystwie p. wojewody. 

W przeciągu kilku tych dni p. 

minister zlustrował następujące miej- 

scowości: Bieniakonie, Oszmiano, 

Smorgonie, Mołodeczno, Wilejkę pow., 

Kurzeniec, Dołhinów, !Dokszyce, Głę- 

bokie, Postawy, Hoduciszki, Twerecz, 
Widze, Opsę, Brasław, Druję, Dry- 

światy, Rymszany, Dukszty, Ignalino, 
Kołtyniany, N.-Święciany, Swięciany, 

Podbrodzie, Niemenczyn, Wilno. 

Podczas pobytu p. ministra w Wil- 

nie składali_.mu raport starosta grod- 

zki p. Isora i komendant woj. РОр 

insp. Praszałowicz. 

w Wilnie 
Wilnie wiec zwołany przez  miejsco- 
referowali poseł Pławski i p. Urbach, 

którzy w ostrych słowach potępiali grupę Jaworowskiego. Zebrani deklaro- 

wali się za Centralnym Komitetem. Z 
ławnik miejski Żejmo i radny Dobrzański. Następnie jeszcze raz 

przemówieniami wystąpili jeszcze 
poseł 

Pławski wystąpił z mową antyrządową. 

Demonsfracje w gimnazjum białoruskiem. 
O wewnętrznych stosunka: 

żemy poniekąd z następującego fa! 

Sejm jan Stankiewicz. Część uczni, 
i i j komunistycznym, я 
AC oi i prelegentowi dalsze wykładanie. 

demonstracji opuścić salę. wszczęto taki hałas, že uniemożliwioru 
wicz zmuszony był skutkiem tej 

| Jak podają krakowskie gazety areszto- 
"wany zostal W Krakowie pod zarzutem sze- 

oszustw niejakiś Aleksander Rija Jo- 

wski. Jak wiadomo wiadomość dotyczy 

oby b. redaktora b. czasopism wileńskich: 

| B. C. i „Reluton“. * 
Jodlewski jako urzędnik obwodowego 

biuro funduszu bezrobocia w Wilnie prze- 

niesiony został do Krakowa po niefortun- 

era wystąpieniu swem W redakcji „Dzien- 

nika Wileńskiego", gdzie razem 2 kolegami 

redakcyjnymi  „interwenjował” w sprawie 

pca 
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KINO @ Film, o którym mówić będzie Wilno. 
Film tysiąca sensacyj! Najcudownieiszy Film 

Świata! Super-Superszlagier „UFA* 

+ 4 „> ZPIEDZY + + 
Režyserja FRYDERIKA LANGA, w rolach głównych Rudolf 

Klein-Rogge, Willi Fritsch, demoniczna Gerda Maurus i 

wiośniana Lien Deyres. Szczyt nowoczesnej 
Oszałamiając zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej. 

Polowanie na ludzi. ё 
gdyž szpiedzy kryją się między мат : 

Honorowe bilety M Uprasza się o przybycie na początki seansów 
E o godz. 4, 

ch, panujących w gimnazjum białoruskiem, sądzić mo- 

faktu: Przed kilku dniami miał tam odczyt poseł na 

co do których istnieją wiadomości, iż zdecydo- 
urządziła kocią muzykę. Następnie 

Poseł Stankie 

Smuiny koniec „redaktora В. В В. 
pewnej wzmianki. I w Krakowie poznali się 

na nim, to też zostaje zwolniony z posady. 

Od tego czasu bawi się w „wydawcę. Za- 

kłada „Głos Wolnej Polski" i przyjmuje za 

kaucją urzędników do administracji pisma. 

Wystawne życie, jakie prowadził od 

tego czasu zwróciło uwagę  zaangażowa- 

nych urzędników, a kiedy zwrócono się do 

policji sprawa wzięła niekorzystny dla „re- 

daktora* obrót, gdyż aresztowano go. 

Śledztwo prowadzone przez Urząd Śledczy 

ujawni całą prawdę. 

techniki. 
Kobiety szpiedzy 

Każdy powinien widzieć, 

‚ 8 1 10. 15. 

^ Ь.Ш'.'..П"'П..'П..'...'..'.'..'...'.'..'...'..'.ш 

GIERASIMOW 
METODY PROWOKACJI SOWIECKIEJ 

Od dłuższego już czasu prasa sowiecka 

zarzuca Polsce popieranie emigracji rosyj- 

skiej. Tymczasem prowokacje, jakich do- 

puszcza się G. P. U. na terenie Polski w 
tym wzgłędzie dobrze są znane i ostatnio 

dostatecznie ujawniorte. Ciekawy tego przy- 
«ład mamy z następującego wypadku. 

Przed niedawnym czasem wychodząca 
w Mińsku „Zwiezda”* zamieściła wiadomość, 

że na granicy został aresztowany przez 

władze sowieckie  „ajent polskiej defenzy- 
wy”, a jednocześnie sekretarz wychodzącej 

w Wilnie gazety rosyjskiej „„Nowaja Rosija'. 

Współpracownik naszego pisma udał się do 

redaktora tej gazety p. Michała Jakowlewa 

i cóż się okazuje... 

— Cóż mogę w tej sprawie powiedzieć 
— mówi p. Jakowlew. — Zasadniczo uni- 
kam wszelkiej polemiki z gazetami sowiec- 

kiemi. Jeżeli powiem, że  Gierasimow był 

moim sekretarzem, czy też temu zaprzeczę, 

nie zmieni to nic w zamiarach sowieckich, 

którzy pisząc o złapaniu tego Gierasimowa, 

najwidoczniej chcą stworzyć nowy wielki 

proces o tendencjach dla pana jasnych. w 

danym zaś wypadku potrzebny im jest 

„oskarżony* właśnie jako mój „sekretarz”. 

Wiadomość jednak, którą podały gaze- 

ty sowieckie jest bardzo charakterystyczna 

dla tej metody prowokacji jaką uprawia 

G. P. U. zarówno w stosunku do emigran= 

tów rosyjskich jak też Polski. Oto, mały 

przykład: 

Jak wiadomo niedawno został w Wilnie 

aresztowany szpieg sowiecki Łoktik. Tym- 

czasem mińska „Zwiezda” pisząc o areszto- 

waniu Gierasimowa, dodaje, iż zeznał on, 

jakoby Łoktik był również „ajentem wywia- 

du polskiego" w dodatku zaś rzekomo mój 

najbliższy _ „współpracownik”. Ale gazety 

sowieckie zapomniały widocznie, że Łoktik 

przybył do Polski dopiero w końcu sierpnia, 

zaś Gierasimow aresztowany został, według 

tychże pism bolszewickich, — w lipcu. Dla- 

czego zatem władze sowieckie wiedząc, iż 

Łoktik jest „szpiegiem polskim”, nie aresz- 

towały go w czasie, gdy przebywał on na te 

rytorjum sowieckiem. Widzimy zatem, że 

afera ta szyta jest białemi nićmi. 

Być może — mówi w dalszym ciągu 

p. Jakowlew — doczekamy się w najbliž- 

szym czasie wielkiego procesu w Mińsku, z 

tym „oskarżonym Gierasimowym.  Mojem 

zdaniem jest to dalszy ciąg tej naganki pro- 

wadzonej przeciwko mnie, którą od dłuższe- 

go czasu uprawia filja tegoż G. P. U. — 

„Bratstwo Russkoj Prawdy". 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U.S. B. 

z dnia — 22-X 1028 e. 

  

Wschód sł. g. 6 m. 11 

Zach. sł. o f. 16 m. 38 

Ciśnienie ) 763 
średnie w m. | 

Temperatura | 1046 
średnia = 

Opad za do” } 2 
bę w mm l 

nat ! Wiatr Południowy. 
srzeważający 1 

U w a g i: pochmurnie. 

Minimum za dobę — 70C. 

Maximum na dobę 129C. 

Tesdencja _ barometryczna: 
ciśnienia. 

spadek 

URZĘDOWA. 
— Konferencje i przyjęcia u p. Woje- 

wody. W dniu wczorajszym, p. Wojewoda 

Raczkiewicz odbył w godzinach rannych 

konferencję z naczelnikami Wydziału Urzę- 

du Wojewódzkiego w związku z wynikami 

inspekcji p. ministra Składkowskiego. 
Następnie przyjął p. Wojewoda —,Wo- 

jewodę Nowogródzkiego p. Zygmunta „Be- 

czkowicza, gen.  Burhardta - Bukackiego, 

radcę Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. 

Kozarskiego oraz prof. G. Blondela ze Szko- 

ły Nauk Politycznych w Paryżu. Wreszcie 
przyjął p. Wojewoda delegację właścicieli 

jatek w Wilnie w sprawie zakazanego przez 

władze zamknięcia szeregu jatek z powodu 

nieprzestrzegania przepisów sanitarnych. 

MIEJSKA. 

— (0) Otwarcie przedszkola miejskie- 
go. W dniu 1 listopada zostanie otwarte 
przedszkole miejskie w lokalu przy ul. O- 
strobramskiej Nr. 5. 

W sprawie obowiązku niezwłocznego 
powiadamiania Wydziału Podatkowego przez 
lokatorów w razie zmiany lokali. W latach 
ubiegłych, a więc w 1924, 1925, 1926 i 1927 
r. Magistrat m. Wilna wymierzył podatek 
od lokali mieszkańcom m. Wilna posiadają- 
cym samodzielne lokale. Cały szereg płat- 
ników wkrótce po otrzymaniu nakazów pła- 
tniczych zwolnił zajmowane przez nich lo- 
kale, od których Magistrat wymierzył poda- 

tek. O zwolnieniu lokali, od których wymie- 

rzony został podatek, Magistrat m. Wilna 

(wydział podatkowy) nie został powiado- 

miony w swoim czasie przez lokatorów, 

gdyż ci, sądząc że wobec niekorzystania z 

lokali nie powinni również opłacać i podat- 

ku, uważali że nie potrzebują powiadamiać 

Magistratu. Ponieważ w księgach podatko- 
wych Magistratu nie były poczynione pop 
rawki w wymiarze podatku i który to poda- 
tek obecnie figuruje jako zaległość ciążąca 
na lokatorach — Magistrat m. Wilna przy- 

stąpił do przymusowego egzekwowania tego 
rodzaju zaległości podatku od lokali. 

Dopiero teraz po upływie kilku lat wyżej 
wymienieni lokatorzy na skutek otrzymania 
wezwań sekwestratorskich złożyli powiado- 
mienia 0 opuszczeniu lokali przed laty z pro- 
śbą o umorzenie podatku od lokali za czas 
niekorzystania z tych lokali. 

W powyższej sprawie Magistrat m. Wil- 
na zwrócił się do Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego który wyjaśnił, że w myśl par. 
8 rozporządzenia Min. Skarbu z dnia 29. 12 
1926 r. (Dz. U. R.P. Nr. 12 poz. 95 — 1927) 

| Ś. 
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Eksportacja zwłok z Kościoła przy Klinice U. S. B. na Antokolu do kościoła Św. Jana odbędzie się we wtorek 

23 października o godz. 4 po poł. Nabożeństwo żałobne w kościele Św. jana odbędzie się we środę © godz. 10 rano 

  

DOKTÓ6ÓR 

Ludoik Czarkowski 
Prezes i członek honorowy St-nia Lekarzy Polaków w Wilnie. Członek honorowy Wileńskiego T-wa Lekarskiego 
Członek Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Lekarskiej i lekarz Kasy Chorych m. Wilna, zasnął w Bogu 22 

października 1928 r. w wieku lat 73. 

poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 

W zmarłym wymienione organizacje lekarskie tracą niestrudzonego pracownika i zacnego kolegę. 

Cześć Jego pamięci! 

St-nie Lekarzy Polaków w Wilnie. 
Wileńskie T-wo Lekarskie, 
Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska. 

Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych w Wilnie. 

  

  

  

Dobra rada, — jeżeli kilka przeróż- 
nych środków „rozwalniających, głośno 
reklamowanych, nie dało „pożądanego wy- 
niku, należy  bezwłocznie zastosować 
Cascarine Leprince, najlepszy środek 
rozwalniający w ilości 1 lub 2 pigułek 
wieczorem podczas jedzenia. Sprzedaż we 
wszystkich aptekach. 0—5966 

КА 
Magistrat obowiązany jest tylko na wniosek 
właściciela domu lub też lokatora sprosto- 
wać wymiar podatku i spórządzić nakaz pła 
tniczy dla nowego lokatora, natomiast bez 
takiego powiadomienia miasto nie ma obo- 
wiązku przerzucania podatku na innego pła- 
tnika, przyczem w razie złożenia powiado- 
mienia o zmianie lokali wymiar podatku wi- 
nien być skorygowany, lecz nie za czas u- 
biegły od chwili zaistnienia zmiany lokato- 
rów a tylko na przyszłość od następnego 
kwartału, w którym zostało złożone powia- 
domienie. 

Z powyższego wynika, iż lokator który 
zmienił lokal a nie powiadomił o tem niez- 
włocznie Magistrat (wydział podatkowy) bę 
dzie podwójnie opłacał podatek za lokal no- 
wy, który faktycznie użytkuje i za stary po- 
mimo, że z niego nie korzysta, 

— (0) Nowy podział biur i resortów po- 
między ławnikami Magistratu. W związku z 
objęciem stanowiska przez nowego ławnika 
p. Kruka, nastąpi nowy podział poszczegól- 
nych biur i resortów pomiędzy ławnikami 
Magistratu. 

— (0) Posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. We środę, dnia 24 października 
odbędzie się posiedzenie komitetu rozbudo- 
wy m. Wilna z następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawa wykorzystania kon- 

tyngentu, 2) wolne wnioski. | 
— (o) Bibljoteka miejska, Z dniem 1 

listopada zostanie otwartą bibljoteka miej- 
ska przy ul, Wielkiej Nr. 46. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Wolne posady do objęcia, Dowiadu- 

jemy się że w Urzędzie Państwowym Poś- 
rednictwa Pracy są do objęcia następujące 
wolne miejsca dla: 20 ślusarzy artystycz- 
nych, 10 giserów kuchennych, 10 kompletów 
hutniczych na butelki, większą ilość tłukaczy 
kamieni na szabr szosowy i kolejowy, kil- 
kudziesięciu robotników leśnych i ziemnych, 
wychowawczyni dla 2-ch chłopców ze zna- 
jomością języka francuskiego lub niemiec- 
kiego, freblankę do prowadzenia przedszko- 
la, kilku tokarzy metalowych, furmanów o- 
raz kilkanaście kandydatek na służbę do- 
mową. 

Zgłaszać się do Urzędu od 10 - 2 pp. w 
okienku Nr. 7. 

— Strejk w faryce „Bałtyk* trwa. 

Stiejk w fabryce ko serw „Bałtyk* cbejmu- 

1асу 105 kobiet i 5 mężczwzn trwa nadal. 
lak wiadomo powuder do wystąpienia ro- 
Gotnic posłużyło usunięcie czterech  robot- 
nic, które wbrew życzeniom Zarządu tabry- 
ki agitowały za zapisanien się wszystkich 
do związku zawodowego. 

UNIWERSYTECKA. 
— Odczyt profesora Blondela w Uni- 

wersytecie. We wtorek 23 b. m. o godzinie 
7 wieczorem w sali Kolumnowej Uniwersy- 
tetu p. Georges Blondel, profesor Szkoły 
Nauk Politycznych w Paryżu, wygłosi od- 
czyt o zagadnieniach politycznych Europy 
współczesnej. 

W celu uczczenia pamięci ś. p. dr. 
Ludwika Czarkowskiego. Od r. 1919 do 
1925-go starszego bibljotekarza  Uniwersy- 
teckiej Bibljoteki Publicznej koleżanki i ko- 
iedzzy zmarłego zebraii 105 zł., pragnąc tem 
zapoczątkować fundusz na wzniesienie po- 
mnika $. p. Czarkowskiego. 

SZKOLNA. 
— Ferje świąteczne trwać będą cztery 

dni. W myśl rozporządzenia Ministerstwa 
W. R. i O. P. ferje świąteczne „Wszystkich 
Świętych” trwać będą przez cztery dni t. j. 
od 1—5 listopada r. b. W sobotę 3 listopa- 
da szkoły będą nieczynne. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia 

Sedziów i Prokuratorów zawiadamia w n 
par. 4 art. 12 Statutu Zrzeszenia Sędzió 
Prokurat orów Rzeczypospolitej 
w dniu 4 listopada 1928 r. o godz. 1 
przed południem w gmachu Sądów w sali 
posiedzeń Wydziału Cywilnego odbędzie 
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„gažowač specjalistow 

   

Zmar! d. 22 paždziernika 1928 r. 

r Ludwik Czarkowski 
długoletni Wiceprezes, niestrudzony Bibljotekarz T-wa Przyjaciół Nauk 

  

Wyprowadzenie zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej na Antokolu do kościoła Ś i rowadz 1 B -go Jana odbędzie się 
dn. 23 października we wtorek o g. 4-ej po południu. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w tymże 
kościele d. 24 października we środę o g. 10-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach powiadamia 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Hauk w Wilnie. 

  

Dn. 24-go października r. 
recznicę Śmierci 

b., we Środę, jako w dziewiątą 

Agaty Karpowiczówny 
niezmordowanej pracowniczki na polu oświaty, odbędzie się na- 
bożeństwo żałobne o godz. 9-tej rano w kościele po-Bernardyń- 
skim, poczem o g. 10-ej na grobie zmarłej na cmentarzu Rossa 
zostanie dokonane poświęcenie KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO, 

Na obrzędy te wszystkich, którym jest droga pamięć zmarłej 
zapraszają 

Przyjaciele i wychowanki. 

  

Piefkiewicz w Kiel'e. 
Jak wiadomo, znany Pietkiewicz, któ 

ry w Kownie ogłosił swe „rewelacje* 
przeciwko Polsce, po usunięciu go z 
Litwy udał się do Królewca, gdzie za- 
mieszkał u konsula litewskiego Budrysa, 
a następnie nabrał go na pieniądze. 
Konsul wyrzucił go z mieszkania swe- 

  

się Nadzwyczajne Walne - Zgromadzenie: 
Koła Wileńskiego na które zaprasza wszyst: 
kich członków Koła i przypomina o przepi- 
sie par. 7 art. 12 rzeczonego Statutu. 

Porządek dzienny: 1) sprawozdanie Miej 
scowej Komisji o działalności Kasy Zapomo- 
gowej Zrzesze nia Sędziów i Prokuratorów, 
2) wybory członków sądu honorowego (art. 
1 regulaminu), 3) wniosek Zarządu Głów- 
nego w: przedmiocie zaznajomienia się z 
zasadami ustroju i procedury nowych sądów 
powszechnych, 4) wolne wnioski. 

— Zarząd Wileńskiego Oddziału Zwią- 
zku Harcerstwa Polskiego podaje do wiado- 
mości, że Sekretarjat Zarządu czynny jest 
w piątki od godz. 17 do 18 w mieszkaniu 
J. E. biskupa Bandurskiego. Vice-przewod- 
niczący Zarządu przyjmuje w piątki w Se- 
kretarjacie, we wtorki zaś od 4 do 5 w 
mieszkaniu przy ul. Zakretowej 7 m. 4. 

— Doroczne Walne Zebranie StowarZzy- 
szenia Lekarzy Połaków odbędzie się w po- 
niedzia:ek dnia 5 listopada w lokalu Towarzy 
stwa Lekarskiego (Zamkowa 24) 'o godz. 
7 i pół wieczorem. W razie niedojścia do 
skutku z powodu niedostatecznej ilości człon 
ków następne zebranie w tymże dniu o g. 
8 wfecz. będzie ważne przy każdej ilości o- 
becnych. 

— zydowskie Akademickie Kolo Farma- 
ceutów USB wzywa wszystkich członków 
do wzięcia udziału w pogrzebie ś.p. prof. 
J. Łukaszewicza. Zbiórka przed kościołem 

— Nowy zarząd koła niższych funkcjo- 
narjuszy państwowych. Dnia 7 pazdziernika 
na dorocznem ogólnem zebraniu niższych 
funkcjonarjuszy Państwowych Rzeczypospo- 
litej koło w Wilnie, został wybrany nowy Za 
rząd w składzie następującym: 

Prezes — Piotr Baranowski, wice - pre- 
zes — Kazimierz Nowicki, sekretarz — Al- 

fons Adamowicz, skarbnik — Wawrzyniec 

Rybak i na zastępców do zorządu: Kazi- 
mierz Dykas, Ludwik Wołłejko, Kazimierz 
Mackiewicz, Stanisław Ordy. 

RÓŻNE. 

— Nie wolno budować studni bez ze- 

zwolenia. W myśl ostatnich zarządzeń władz 

wojewódzkich w przedmiocie zaopatrzenia 

ludności w wodę, budowa nowych studni 

możliwa jest jedynie po uprzedniem  uzy- 

skaniu zezwolenia i wskazówek co do przy- 
datności miejsca oraz techniki samej budo- 
wy. Sejmiki powiatowe będą musiały zaan- 

betoniarzy, którzy 
udzielać będą wskazówek (za zwrotem ko- 
sztów) i pilnować by przepisy sanitarne, 
obowiązujące w tym względzie były ściśle 
przestrzegane. 

— Przepisy w sprawie spławu drzewa 
i na Drujce. Kwestja spławu drzewa na rze- 

ce Drujce uregulowana została w ten spo- 
sób, że na regulujących się obecnie i już 

RAZA odcinkach  Drujki spław 
rzewa 

go. Obecnie jeden ze znajomych  Piet- 
kiewicza w Wilnie otrzymał od niego 
list, w którym ten pisze, iż znajduje się 
w bardzo ciężkiem położeniu, prosi © 
pomoc materjalną i td. Pietkiewicz znaj- 
duje się « danej chwili w miejscowo- 
ści Kiel, w Prusach Wschodnich. 

wiązanym. Spław ten możliwy jest tylko do 
1 czerwca 1929 r. kiedy rujka zostanie 
zamknięta z powodu rozpoczęcia prac re- 
gulacyjnych przy pomocy pogłębiarek. 

— Nowe mundury dla zawiadowców 
stacyj. Dyrekcje kolejowe powiadomione zo- 
stały przez Ministerstwo Komunikacji, że 
opracowany już został wzór mundurów i 
dystynkcyj dla zawiadowców  stacyj i dy- 
żurnych ruchu. Obecnie Dyrekcja kolejowa 
zarządziła wykonanie odpowiednich modeli. 

Zarządzenie to oczekiwane było oddaw- 
na, gdyż konieczność podniesienia autoryte- 
tu stanowisk zawiadowców stacyj i dyżur- 
nych ruchu jest kwestją, co do której nie 
może być dwuch zdań. Dotychczasowe 
mundury wspomnianych urzędników  mialy 
cechy źle skrojonej kiberji i nie mogły stwa- 
rzać — czaru munduru. 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta na Pohułance. Dziś premje- 

ra D. Mereżkowskiego p. t. „Car Pawel I“. 
Postać tytułową kreuje Junosza - Stępowski. 

Prócz znakomitego artysty w przedsta- 
wieniu bierze udział. cały zespół Reduty. 

Obsada „Cara Pawła I* jest następują- 
ca: Car Paweł I — Kazimierz Junosza-Stę- 
powski; Aleksander  Lubicz-Lisowski; Kon- 
stanty Butkiewicz;  Pahlen Chmielewski; 
Anna Gagarina — ]. Kossocka; Elżbieta |-— 
Mielęcka; Marja Teodorówna — M. Wielan; 
Liewen | — Kunicka; Szczerbatowa — R. 
Dziewulska; Depreradowicz — K. Knobels- 
dorff; Jaszwiłł — Białkowski; Tolyzin — 
Vorbrodt; Tutołmin — Żukowski; — Мата- 
jew — Pill; Feldfebel — Mikołajewski; Go- 
łowkin — Klejer; Wołujew — Wybrański; 
Naryszkin — Białkowski; Kurjer Baszyłow 
—Block; Gruber — Gasiński; Ofiser — Mo- 
drzewski; Rodgersohn — Larewicz; Marin 
— Wesołowski; Zubow Platon — Ścibor; 
Zubow Walery — Modrzewski; Zubow Mi- 
kołaj — Wołłejko; Tatarinow — Brem; Ar- 
gamakow — Wasilewski; Kużmicz — Pą- 
gowski; Fiedia — Kosmyra. 

Początek punktualnie o godz.  20-ej. 
Jutro „Car Paweł I. 

Teatr Polski. (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Marji Gorczyńskiej. Dziś po raz dru- 
gi ukaże się przezabawna krotochwila W. 
Rapackiego „Panna z dobrego domu“, któ- 
ra dzięki swemu swojskiemu humorowi, ak- 
tualnej, a jednocześnie rozśmieszającej do 
łez treści, a  przedewszystkiem świetnej 
grze Marji Gorczyńskiej, zrana była w War- 
szawie przeszło sto razy. Sądząc z wczoraj- 
szego przyjęcia, „Panna z dobrego domu* 
ma i u nas zapewne długotrwałe powodze- 
nie. 

— „W rajskim ogrodzie* komedję w 4 
aktach R. Bernauera i R. Oesterreichera, ob- 
fitująca w sensacyjne momenty, obecnie 
przygotowoju zespół Teatru Polskiego dla 
ostatniego występu Marji Gorczyńskiej, któ 

rej urlop niebawem się kończy. Premjera 
dozwolony jest jedynie w stanie „W rajskim ogrodzie" w piątek. 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. AKINIAI ESRT т = - 
5 dn doch ОРа BEŻ 5 P 0 R m. Miejski Kirematograt _ Od ania 22 do 26 października 1928 r. włącznie będzie wyświetlany pierwszy wielki film 

mu Nr. 19 przy ul. Kolejowej samochód cię Rozesłany przed niedawnym czasem paki Pancernik Milantic" dramat w 10 aktach, ilustrujący tragiczne dzieje oficera ma- | 

Żarowy, należący do Państwowego Monopo _ Połonja (Przemyśl) — 1 p. p.leg. 3:0 cennik maszyn rolniczych sezonu Zi- Kulturalno-Oświatowy Bal kal 5 kul „rynarki angielskiej w bohaterskiej walce o honor i miłość. 
Polonji zupełnie. mowego w składzie moim SALA MIEJSKA na pancerniku! Walką z Arabami! Bombardowanie miast z aeroplanów i pancerników! Zwy- 

lu Spirytusowego najechał na przechodzące- 
go Notesa Gurwicza (W. Pohulanka 9), któ- 
remu rozbito głowę oraz nogę. Poszkodowa 
nego dostawiono do szpitala żydowskiego. 

Szofera Aleksandra Michałowskiego are- 
sztowano. 

— Na „występy... Dn. 19 bm. przybył 
do Wiina znany w Warszawie złodziej za- 
wodowy Jakie Frydland, który dokonał 0- 
koło 100 kradzieży. W nocy na 20 bm. Fry- 
dlanda aresztowano. 

— Śmierć pod kołami pociągu. Dnia 71 
b. m. na szlaku Oszmiana — Gudogaj w 
celu pozbawienia się życia rzuciła się pod 
pociąg osobowy Nr. 413 30- letnia Weroni- 
ka Halen (Dobroczynna 2). Przyczyna sa- 
mobójstwa nieporozumienia rodzinne. Zwło- 
ki dostawiono do kostnicy przy szpitalu Św. 
Jakóba. 

— Napad na posterunkowego. W nocy 
na 21 b. m. 3 bandytów na ul. Wielkiej 
usiłowali rozbroić posterunkowego.  Poste- 
runkowy zatrzymał jednego osobnika, któ- 
rym się okazał Alfons Harasimowicz. 

Ustalono iż Harasimowicz poszukiwany 
przeż sędziego śledczego w sprawie doko- 
nanego oszustwą i kradzieży. 

— Cenny przemyt. Żołnierze K. O. P. 
patrolujący w pobliżu fabryki (rejon Ru- 
dziszki) zauważyli mężczyżnę prowadzące- 
go byka z Litwy. Zobaczywszy żołnierzy 
przemytnik porzucił „żywy towar" i zbiegł 
z powrotem na teren Litwy. Żywy przemyt 
odesłano do Urzędu Celnego w Wilnie. 

— Samobójstwo 56-letniego. W nocy 
na 22 b. m. w celu pozbawienia się życia 
powiesił się 56-letni Chaim Elsztejn (Kwia- 
towa 1). Żwłoki zabezpieczono. Przyczyna 
samobójstwa zniechęcenie do życia. 

— Policjant napadnięty przez włościa- 
nina. Przed kilkoma dniami w zaścianku Pod 
piłokańce skradziono dwie krowy. Wypad- 
kiem tym zajęła się policja z Jaszun. Na 
miejsce wydelegowany został poster. Antoni 
Knut, celem przeprowadzenia dochodzenia. 
Jak wynikło ze słów poszkodowanego kra- 
dzieży tej miał dokonać  niejakiś Subocz. 
Kiedy posterunkowy Knut wszedł na dzie- 
dziniec domu Subocza ojciec jego Władys- 
ław począł Iżyć posterunkowego, a następ- 
nie doprowadzony do wściekłości prośbą 
zawezwania syna dla zbadania go rzucił się 
na post. Knuta podrapał mu twarz i kopnął 
w nogę. Obecni przytem sąsiedzi obezwła- 
dnili napastnika. Został on aresztowany i 
czeka go teraz sroga kara. 

Podkieślić należy, że poster. Knut uwa- 
žany jest przez władze zwierzchnie jako 
dzielny i wzorowy policjant. 

ITS TME RES LNR EEA 

Przedwiośnie na ekranie 
REALIZACJA POWIEŚCI ŻEROMSKIEGO 

DOBIEGA KOŃCA. 
Słowo „Przedwiośnie* reprezentuje 

dziś dia polskiego czytelnika już nietylko 
nazwę genjalnego dzieła Stefana Żeromskie- 
go, ale również z niecterpliwością oczekiwa- 
ny przez Polskę, a realizowany przez reży- 
sera Szarę film. 

Bardzo wielką rolę odgrywa w „Przed- 
wiošniu“ atelier. Wspaniałe wnętrza, zapro- 
jektowane i wykonane pod osobistem kie- 
rownictwem prof. Rouca, jednego z najwy- 
bitniejszych dekoratorów zagranicznych, są 
tu tłem dla takich artystów naszych, jak 
Sawan, Gorczyńska, Jaracz, Modzelewska, 
Samborski, Walter i inni. 

Cała intryga miłosna i cały „danse ma- 
cabre', rozgrywający się dokoła Baryki, 
Karoliny i Wandy, odbywa się w stylowych 
wnętrzach Nawłoci, — gdyż nawet bal zo- 
stał również przeniesiony z Odolan do Na- 
włoci, w celu tem większego skoncentrowa- 
nia akcji. Rzecz jasna, że w związku z tem 
zostały zmodyfikowane niektóre sceny, jak 
np. spotkanie miłosne Laury i Baryki w о- 
grodzie podczas bału, Jest to scena, której 
realizm został złagodzony przez przeniesie- 
nie jej na taras dworu. Tu rozgrywa się сц- 
downie liryczna scena miłosna pomiędzy 
Sawanem a Gorczyńską. 

Niema takiej dekoracji w filmie, która- 
by nie była doskonale zamkniętem w. sobie 
dziełem sztuki. Nad najdrobniejszemi szcze- 
gółami czuwą tu prof. Rouc. 

Tworzy się „Przedwiośnie* w jakiemś 
zapamiętaniu twórczem, które udziela się 
jednakowo reżyserji, jak i artystom. Jest w 
tem coś więcej, niż w dotychczasowych na- 
szych filmach. Zda się, że to genjalny duch 
Żeromskiego czuwa nad poczynani ami ar- 
tystów i dodaje im siły niewyczerpanej. Ze 
zdumieniem przyglądamy się Jaraczowi, któ+ 
ry wcielił się tak całkowicie w postać Sewe 
ryna Baryki i z takiem niesłychanem prze 
jęciem wyłania wizję „szklanych domów*, 
że potetm wyczerpany długo leży bez ru- 
chu. A Sawan ... A sceny miłosne pomiędzy 
nim a Gorczyńską, które przedziwną swą 
subtelnością przypominają najpiękniejsze 
sceny słynnych arcydzieł zagranicznych, a 
które wryją się tak głęboko w pamięć każ- 
dego widza, a szczególnie każdej kobiety! 
A skrupulatność, z jaką realizuje się frag- 
menty społeczne  „Przedwiošnia“. Żoną 
Wielkiego Pisarza, p. Anna Żeromska, bę 
dąc obecną przy zdjęciach, zwracała się 
wciąż do współautora scenarjusza, Anatola 
Sterna, z wyrazami zdumienia dla ogromu 
pracy, włożonej w najbłohszą scenę. A prze- 
cież scen takich jest w tym obrazie ilość 
nieskończona! 

Więc naprawdę można wierzyć, że film 
ten będzie objawłeniem najczystszej sztuki, 
że ukaże tysiącom widzów najgłębsze nie- 
pokoje i najintymniejsze marzenia tego pi- 

  

   

sarza, którego słusznie nazwano „sercem 
serc". W. K. 

OFIARY. 
— M. O. na internat dla niewidomych 

dzieci . 2— 

4. TOŁSTOJ. 

” NATASZA 
Od chwili, kiedy Natasza została 

szczęśliwą narzeczoną, staruszka cio- 
tka zdecydowała, iż ciąży na niej о- 
bowiązek strzeżenia młodej dziewczy- 
ny i pieczoławitej nad jej zdrowiem 0- 
pieki. Od czego miała ciotka chronić 
Nataszę — tego sama dobrze nie wie- 
działa, na wszelki wypadek jednak sło 
wa jej były pełne ostrzeżeń i praktycz 
nych uwag. Pomagali w tem poczciwej 
staruszce rodzice narzeczonego — Sta 
basowie, którzy tego lata najęli parę 
pokoi w domu ciotki Nataszy na letni- 

sko dla siebie i syna. 

Oni to, po przeczytaniu broszurki 

o malarycznych komarach, wpadli pe- 

wnego ranka do pokoju ciotki Barbary 
Iwanowówny  Łomilinej, wołając ze 

Zawiedlišmy się na 
Drużyna, która umiała zwyciężyć niejedną 
polską i zagraniczną drużynę na ten raz 
nie pokazała nam nic prócz niezłego startu 
i sporej dozy cierpliwości w stosunku do 
brutalnego przeciwnika. 

Zamiast przewidywanej przewagi pierw 
sza połowa meczu przeszła raczej pod zna- 
kiem lekkiej przewagi miejscowych, którzy 
jakkolwiek znacznie powolniejsi i niezgrab- 
ni, jednak umieli utrzymać grę na połowie 
gości. Leguni mieli cały szereg dogodnych 
pozycyj, cóż, kiedy atak ich (najsłabsza 
linja drużyny) nłe umiał wykorzystać mo- 
mentów. 

Do przerwy prawy łącznik gośći wy- 
korzystuje podbramkowe zamieszanie i 
strzela celnie, w +20 min. później lewo — 
skrzydłowy silnym strzałem zdobywa dru- 
gą bramkę. 

Po przerwie goście opanowują  sytua- 
cję, jednak dobra obrona 1 pułku psuje ca- 
ły szereg groźnych wypadów. Przed koń- 
cem pada trzecia i ostatnia bramka. 

U gości na specjalne wyróżnienie za- 
sługuje pomoc, całość jednak nie dorosła 
jeszcze do tego aby równać się z .drużyna- g 

nawet słabszemi. Trudno jest ® 
iiwierzyć aby Polonia dała sobie radę bo- @ 

Iwowską @ 

mi Ligi, bodaj 

daj z T.K. Stem iub Hasmoneją 
nie mówiąc już o innych drużynach ligo- 
wych. 

U gospodarzy tyły „do wytrzymania” 
zato atak „pod psem*. Na wyróżnienie za- 
sługują obrońcy i Truchan w pomocy. S 
dziował zbyt łagodnie, gdyż ni 
na niesportowe tricki  (umyśl 
gospodarzy — p. Kostanowski. 

   

   

Niedzielne mecze ligowe. 
@ Х\)’агиа\па, Warszawianka—Warta 1:1 

Łódź, ŁKS.—Czarni 2:0 (1:0). 
Lwów, Turyści Hasmonea 1:0 (1:0). 
Lwów, Wisła Pogoń 2:0 (1:0). 
Kraków, Polonia— Cracovia 1:0 (1:0). 
Katowice, Śląsk Ruch 1:0 (1:0). 

„ Obecnie tabela ligowa wygląda nastę- 
pująco: 

1) Wista gier 24 pkt. 37, 2) Warta gier 
25 pkt. 36, 3) Cracovia gier 25 pkt. 32, 4) 
Legja gier 24 pkt. 30, 5) Pogoń gier 26 
pkt. 30, 6) I F. C. gier 23 pkt. 28, 7) Poło- 
nia gier 25 pkt. 28, 8) Turyści gier 25 pkt. 
26, 9) Czarni ger 22 pkt. 24, '10) Ruch gier 
25 pkt. 26, 11) Warszawianka gier 23 pkt. 
23, 12) LKS. gier 24 pkt. 20 13) Hasmo- 
nea gier 25 pkt. 15, 14) Śląsk 24 gry pkt. 
10, 15) TKS. gier 28 pkt. 6. 

RADJO. 

Wtorek dnia 32 październiką 1928 r. 
11,56—12,00: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny, 
16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30 — 16,45: 
Chwilka strzelecka. 16,45 — 17,20: Audycja 
literacka z cyklu „Współcześni poeci polscy* 
piosenki żołnierskie Kornela Makuszyń- 
skiego w wyk. Haliny Hohendlingerówny. 
Słowo wstępne wygł. Józef. Wierzyński. 
17,20—17,35: Pogadanka w związku z prem 
jerą „Cara Pawła" Mereżkowskiego w Re- 
ducie wygł. Tadeusz Turkowski. 17,35 — 
18,00: Transmisja odczytu z Poznania. 
18,00—18,55: Tr. z W-wy. Muzyka operowa 
wyk. orkiestra PR. pod dyr. Józefa Ozimiń- 
skiego, Franciszek Freszel (baryton) i prof. 
Ludwik Urstein (akomp.) W progr. Verdi i 
Wagner. 18,55—19,20: Odczytanie programu 
na środę, komunikaty, rozmaitości i muzy- 
ka z płyt gramotonowych. 19,20 — 
Transmisja Opery Poznańskiej „Lacme“ 
Delibes'a. Poczem nastąpi str. z W-wy ko- 
munikatów: PAT. policyjny, sportowy i 
inne. 

FPFF PTT i k a УР ЧЧЧ 

PRZEZURNOŚĆ OBYWATELA ŚWIADCZY © JEGO KULTURZE! 
Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej 

H. Minkowsk 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, 'tel. 296-35, PKO 3553 komunikuje» 

   

UZUPEŁNIAM 

następującemi,sprowadzonemi do skła: 
du maszynami: 

(Upraszam o wycięcie i włożenie do 
cennika) 

Sieczkarnia CCX „Prima“ Zz du- 
żem kołem zamachowem, na 2 gatun- 
ki sieczki, z nożami Busatisa 2 

. Э— 

Sieczkarnia CCX „Sierpczanka“ 
s|m. Bentalla z dużem kołem zama- 
chowem, na 2 gatunki sieczki, z no- 
žami angielskiemi Burysa Zł. 110.— 

Sieczkarnia SA2 „Sierpczanka“ 
z wagą, dużem kolem zamachowem, 
na 2 gatunki sieczki, noże angielskie 
Burysa Zi. 120.— 

Młocarnia L2 18" fabryki Wa- 
cława Moritza, ręczno-maneżowa, bę- 
ben otwarty ZŁ — 

Мапейе - DI fabr. Waclawa Mo- 
ritza, jednodyszlowy, z 2 przekładnia- 
mi o 25 i 33 obrot. Zl. 405. 

Maneże s|m Claytona, jednodysz- 
lowy z 2 przekładniami o 25 i 32 
obrot. Zi. 310.— 

@ Сепу na niektore przedmioty, podane 
4 w cenniku moim, uległy zniżec. 

ZVGMUNT NAGRODZE 
Wilno, Zawalna 1-2 

Skłąd maszyn i narzędzi :oi- 
niczych. 

8 PTB CHB SES KI BEZ GB (EM KCI ST CRY CHA ZN CFA 

i WŁOS ū W pypačanie łupież, B 
łysienie usuw 4 E 

„Esencja Chinowo - Chmielowe* 
„Mydło Chinowo - Chmitiowe* (z B 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy g 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego; ul. Freta Nr 16. d 

£ -pzsp Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 8 

НЕа ОСВ ЕБ LL L ALL 

77772 15-55 Ne va UN, 

В 

' 
B 

BEZPŁATNE PORADY | 
w sprawach radjowych. 

Duży wybór sprzętu i aparatów 
radjowych 

„OGNIWO* 
Wilno, Ś-to Jańska 9. į 

t 

Wa ac ES SZR ES UTI GRS 

Į Pensjonat Cyolūskle) | 
Pokoje z utrzymaniem, obiądy dla 

przychodzących i na miasto. || 

Benedyktyńska Ż m 5. róg Wileńskiej 
CZW w 

  

& 

i wszelkie inne wady 
Jgbani wymowy usuwam 

zupełnie, m r 
solowego i“  dykcji 

Lekcji Śniewu udzielam : 

Zofja Kozubowska 
ul. Sierakowskiego 25 m. 3, 

godz, 12—2 i 4-5." 

  

Wilno, ul. Niemiecka 35 
tel. 15-17. PKO, 80928 

PSSTEIIOS TIE NSUEETSYTNEPIS P 

GC Aidis daba Uin ska o Ak Ads Ak L ki A As Už 

že rozpoczęla juž sprzedaž zawsze szczęsliwych los6w do KLASY I-szej 
18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 

1|1 losu—40 zł. GŁÓWNA : 
CENA: 12 „ 2025 — МУСКАМА # 750.000. 

; 14 -> 1 10 71 i cały szereg innych znacznych sum. 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
111 Co drugi los bezwarunkowo wygrywa !!! 

Czas decyduje o waszej fortunie. Nie zwiekajcie i czemprędzej udajcie się 
do Kolektury H. MINKOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 

ście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- 
ności na nasze konto w PKO. 80928. 

Wypłacamy wszelkie wygrane. 

Tabele wygranych do przejrzenia u nas codziennie bezpłatnie niezależnie 
od tego gdzie los został nabyty. 

| V tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liscie. | 

Karta Zamówień 

įH. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. 
Niniejszem zamawiam do 1-ej klasy 18-ej Państw. Loterji Klasowej: 

losów calych po zł. 40.— 

po zł. 20.— 

  

połówek 

  

n—-.....óWiartek po zł. 10.— 
    

Imię i nazwisko. 
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go p. Stabasow wlazł na krzesło i za- 

czął liczyć przytulone do pułapu ko- 
mary, aż dopóki nie zakręciło mu się 
w głowie. Wówczas Barbara Iwano- 
wówna sporządziła dziwne narzędzie z 
pałki i zwojów  ścierek i tem narzę- 

dziem wojowała z niebezpiecznemi 0- 

wadami. 
W pokoju zaś Nataszy okna zostało 

obite gęstą gazą i co pewien czas roz- 

pryskiwano w nim jakiś płyn o niez- 

miernie brzydkiej woni. 

Z bibljoteki sprowadzono książkę: 

„Higjena młodej kobiety”. Po prze- 

wertowaniu jej okazało się, że nie na- 

leży podnosić ciężarów, meczyć się, 

jeść dużo kapusty, pić zimnego kwasu 

w czasie upałów i t.p i t.p. : 

Kąpać się mogła Natasza nie dłużej 

jak pięć minut — tak bowiem napi- 

sane było w książce medycznej. 

W świetle południowego słońca 0- 

kazało się dużo ultra - fioletowych pro strachem w głosie: : ! t y 

—_ Na miłość Boską, czy są tutaj mieni. O zachodzie stonca možna byto 

komary? Następnie ojciec narzeczone- 'Z łatwością dostać pokrzywki. Rosa, 

cudna poranna rosa, po której Natasza 
tak bardzi lubiła biegać boso, została 
uznana za niezmiernie szkodliwą. A 
gdy zamyśliwszy się nad filiżanką her- 
baty Natasza oparła się o kamienną 
balustradę balkonu, Barbara Iwano- 
wówna uprzedzała ją śpiesznie: 

— Nie opieraj się, proszę Cię, a 
zimną ścianę, be dostaniesz reumatyz- 

mu. Poczekaj aż przyjeżdzie Mikołaj. 

—wtedy będziesz robiła, co ci się po- 

doba. 
Umysł ciotki pracował obecnie w 

kierunku odgadywania tajemnic Nata- 

szy. I podczas, gdy starzy Stabasowo- 

wie opierali swą troskliwość o zdrowie 
przyszłej synowej, wyłącznie na wia- 
domościach z książek czerpanych, cio- 

tka Barbara sięgała o wiele głębiej, bo 
we wszystkiem widziała cechę dzie- 
dziczności. 

Nerki odziedziczyła Natasza po oj- 

cu matki, a żołądek miała również zdro 

wy, jak jej ojciec, tak twierdziła ciot- 

ka, były tylko pewne wątpliwości co 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Reda...or odpowiedziałny Witold Woydyłło. 

OO 

ul. Ostrobramska 5. 
cięstwo miłości i prawdy! W rolach głównych: Lilian Oldhand i Hel Edwards. Orkiestr 
dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocziętek seansów B 
Nastepny program: „KROL SZPADY“. 

Tess „Polonia“ Wszystko, co 
A.Mickiewicza 22. 2 i 

ujrzycie-usłyszycie! 
okazja ujrzenie filmu DZWIĘKOWEGO. Orkiestra znacznie powiększona. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.30. 
Nie patrząc na kolosalne koszty obrazu, ceny miejsc nie pow. dższone.Passe- AOL i jed o a. o MIC i 
nieważne do odwołania.Dyrekcja prosi Sz. Publiczność, śby m Е Re e oO 
Dziś! Po raz pierzszy w Wilnie! Czołowy film europejskiej produkcji 1828/1929 r. 
wiek o najmilszym uśmiechu, ulubieniec kobiet 

  

    

ino „Pitcadilly” 

„$KRZYDŁĄ: 
aby unikn 

wileńskich w 

Pó; tn od g. 

Dziś! Wszechświatowa nowość i sensacja dla Wilnal PIERWSZY FILM DZWIĘKOWY w POLSCE. | | 
z udziałem najznakomitszych lotników / | 
całego świata. Spieszcie ujrzeć! Jedyna 

| 

č natloku,uczęszczač na seansy wcześniejsze 

3 HARRY LIEDTKE czto- 
dramacie obyczajowo-erotycznym z życią 

  

  

  

wielkiego miasta śs dramat namiętności ludzkiej w 12 wielk. akt. Olśniewające 5К i.į 
WIELKA 42. XX wieku p. t. „ore NAJ kabarety z udziałem najpiękniejszych kobiet Paryża i oUdYAe "Film który | : 

treścią i szalonem bogactwem wystawy przewyższa wszystkie dotychczasowe arcydzieła. Ceny nie podwyższone 

"Kino- я ВУ Dziś! Najpotężniejsza symiunja zmysłów! Zaj i ż i i. : s for pewniamy, že tu druga „Gehenna Miłości* „TRAGEDJA 
Aż „Mania | KI KSIĘŻNY TRUBECKIEJ* potężny dramat w 12 akt. z tułaczego życia arystokracji rosyjskiej, kad 

elka 3v. ojczyzny. W rol. gł. urocza Mady Christans, Bruno Kastner. Podczas wyświetlania filmu koncert znakomitego 
barytona, który wykona szereg cygańskich romansów „Požalej“, „Wołga, Wołga", i „Ojczyzna moja“. ы 

- ОМАСА! Bilety honorowe i jednorazowe ną premjerę, soboty i niedziele nieważne. 

i ‹ 

1 > + I Wienskiego Prywaetnego Banku Handlowego S, A, 3 
Na dzień 30 września 1928 r. с 

STAN CZYWKY ` 

  

Kasa i sumy do dyspozycii A 
Polskim i PKO” do 

Wałuty zagraniczne 
apiery wartościowe własne 

a) pożyczki państwowe 
b) papiery hipoteczne 
c) akcje 

Banki krajowe 
Banki zagraniczne 
Weksle zdyskontowane 
Weksle protestowane 
Rachunki bieżące (salda debetowe) 

a) zabezpieczone 
b) niezabezpieczone 

  

3.920,97 
469.637.59, 
131.050.82, 
  

3.116. 1 
560.735. 

Kapitały własne 
a) ząkłądowy 
b) zapasowy 

Wkłady 
a) terminowe 
b) A vista 

245.010.53 
1987.07.08 

604.618.38 
139.034.21 
101.461.21 

3.135.927.73 
29.991.47 

Redyskonto weksli 
Banki krajowe 
Banki zagraniczne 
Różne rachunki 
Procenty, prowizje 
Oddziały 

po
dl

e!
 

ъ 60
 „88 

041 3.677.216.92 
  

Požyczki terminowe 
Nieruchomosci 
Różne rąchunki 
Koszty, różnice kursowe i tp. 

Oddziały ' 
M Suma bilansowa 

Udzielone gwarancje 
inkaso 

Razem   

  

    

poleca 

UWAGA ©" 
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g LEKARZE $ 
MAUAWAE 

DOKTOR 

Hanyłkiewiczowa 
b. starszą asystentka 
Kiiniki _ Dermatolo- 
gicznej U. S. B. po 
powrocie z Paryża 
przyjmuje od 11—12 
iod 5-6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
saw metodą Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 
naświetlanie i kosme- 
tyka lekarska: usu- 
wanie brodawek, 

DOKTOR 
n.ZELDGWICZ 
chor. weneryczne, 
syłilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

TW Zūr. Nr. 152 

Br. POPILSKI 
zmarszczek i innych choroby skórne i we- 
wad zapomocą Ope- neryczne. Przyjmuje 
racyj plastycznych. od godz. 10 do li od 
Wilno, Wileńska 33 57 p.p. W.Pohulan- 

| 1 4588— ką 2, róg Zawalnej 
DOKTOR 40 - W.Z.P. 1 

L Lb. BINSBERG — DOKTOR 
choroby weneryczne SMSY wyc MEK, Sokolawski 
no, ul. Wileńska 3,' €- neryczne 
lefon *567. Przyjmuje DETYCZNe, : 
od 8 do 110а do 8. 5К& 30 п 14. Przyjm 
Doktariedycyny V. Ž. 

B. RYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 

ul. 

_ Doktór Medycyny 
ŁUKIEWICZ 

płciowe. Elektrotera- choroby weneryczne, i 
górskie skórne i płciowe, ulprzyjmuje od godz. 9dow. się: Antokolska3 maciorki, wielkiej pia, słońce 

djatermja.  Mickiewi- Mickiewicza 9, wejście do 7. | 
cza 12, róg Tatar-z ul. Śniadeckich 1,46 m. 6. Niezamoż- skiego od g. 5—8 w sześciotygodniowe. 

dnie_ nieparzyste t. j. Zgłoszenia: 
Z. P. Nr 6. 21, 23, 25i t. d. —o stracja Dóbr Belmont Stanisława. 

skiej 9—2 i 5-8. przyjmuje 
W.Z.P 43. od 5—7 p.p. —€00P 

  

do wątroby. Pewnego wieczora, ciot- 
ka Barbara weszła do pokoju Nataszy 
że świecą w ręku . siadając na jej łó- 
żku, westchnęła ciężko i rzekła: 

— Był pewien Łomilin, twój wuj, 
bardzo tęgi człowiek. Był on ogromnie 
gwałtowny — jak proch. Widzisz, Na- 
talciu, skąd się bierze w tobie takie ro- 
zdrażnienie i łatwy gniew! — zakoń- 
czyła surowo, spoglądając z nad oku- 
larów na siostrzenicę. 

— Co ciocia mówi, czyż ja się tak 
łatwo gniewam? 

— Pozwól, że już ja o tem będę 

miała własne zdanie. Jutro, moja pan- 
no, posyłam do miasta po paczkę 
„borżomu*. Nie mogę przecież oddać 
cię twojemu narzeczonemu w takiem 
żółciowem usposobieniu. 

— Ciociu! Jeśli ciocia jeszcze raz 
wspomni mego narzeczonego, to ja na- 
leję sobie wody na głowę i całą noc 
przesiedzę przy otwartem oknie. 

Ciotka przestraszyła się: 
— Fe, fe, fe! Jaka złośnica z cie- 

BZZORZNUJADZENZNENKZKZANOGESEUZZBECZESNSZA 
Fortepiany, pianina i fisharmonje 

Najwyższe nagrody na Targach 
Północnych w Wilnie — 

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

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentėw,E 
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. 
L | GONUONAGEBAKNEAGKADEGZNASZNE| 

SUKNIE оао аоа 
GOTOWE i NĄ ZAMÓWIENIE 

D-H. W. JARKOWSKI i S-ka 
Wilno, ul. Wielka 42, tel. 1200. 

ówienia wykonywamy z własnych 
i powierzonych materjałów. 

  

choroby skórne i we- 
Wileń- 

   9-12 r. i 5-7 w. 
2 Х1 27 г. № 160 

— 1055 

ой 1 2nym ustępstwa. 

364.031.37 
730.000.— 
273.826.93 
410.074.09 

_ 449.550.04 
10.947.819.96 

56.800.— 
2.718.528.78 

13-783.148.74 
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Różni za inkaso   
  

Doktor medycyny 

Narjan Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.- 
Skėrneį Uniwer. S. B. 
powrócił i wznowił 
przyjęcia chorych. Wi- 
leńska 34 m. 3, od 
4—7 p. p. --i 

Toto medależ 
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    E LOKALE 1 
MEŻCOE małe 

lub 2 pokoje 
przy rodzinie katolic- 
kiej, 'blisko kościoła 
i centrum miasta, po- 
trzebne zaraz. Oferty 
do adm. „Stowa“. 

L= Z—G06F 

oszukuję się 1 du- 
ży lub 2 średnich 

KC ze wszelkiemi 
wygodami w intelig. 

Br. E. WDLFSDN rodzinie i w punkdje 
weneryczne,  moczo- handlowym z mebla- 
łciowe i skórne, ul. mi lub bez. Oferty: 
ileńska 7, tel. 1067. ul- Wielka 7 m. 3, 

- 181 „Kalfa“. = 

nowości ! 

& 
5 
B 
B 
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KAMIENIE Jotrzebne "ra" 

) LEKARZE DENTYŚCI aa Pożędnć z wy 
ВМБ SS 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 

lidne referencje 
średnictwo wykluczo- 
ne. Oferty pod „Aku- 
ratny płatnik* do Biu- 
ra Reklamowego 
Garbarska 1. —Z 

Plombowanie i usuwa jg dwa dobrze 
nie zębów bez bólu. Pokoje 
Porcelanowe i złote w centrum miasta, ze 

umeblowane, 

korony. Sztuczne zę- Wszelkiemi wygodami 
by. Wojskowym, u-i usługą, przy polskiej 
rzędnikom i uczącym rodzinie 
się zniżka. i 
m. 5. Przyjmuje: 
8—1 i od 4- 7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 AL 

sama, IPO | SPRZ 
Ё AKUSZERKI 7 WAWAWAW 
Wiosna Sprzedam plac 

756 sążni, w najpięk= 
AKUSZERKA niejszem miejscu let- 

w. Smiałowska 

  

odod 9-15 i 18—20. -o 

    

kolu. O warunkach 

Mickiewicza 45/2 u p. Grochow- 

  

    
bie! — jęknęła, i na tem skończyła się 
rozmowa. 

Natasza już dawno prosiła, by nie 
mówiono przy niej słowa „narzeczo- 
ny* we wszelkich możliwych odmia- 
nach, ani też „nasza pareczka“ „„wese- 
lisko* i t.p. Nie chciała by mówiono 
przy niej o tem, c oukrywała w głębi 
serca z miłością, strachem i pieszczotą. 
Mikołaj był dla niej zbyt miłem i słod- 
kiem wspomnieniem, by mogła znieść 
rozmowę o tem po kim on odziedziczył 
nerki, lub wątrobę. 

Początkowo Natasza próbowała 
protestować przeciwka narzucanej jej 
tak gwałtownie hygjenie, ale w tym 
wypadku ciotka Barbara okazał anie- 
zachwianą siłę woli. 1: powoli młoda 
dziewczyna zaczęła się czuć niezdro- 
wą, delikatną woskową laleczką, któ- 
ra bawi się, by urazić się, a nawet 
przestała śmia ćsię głosno, jak dawniej 
kiedy była niczyja. 

  

Rachunki bieżące (saldą kredyt.) 
Zobowiązania inkasowe 

Zobowiązania z tyt. udziel. gwar. 

оее 

godami. Posiadam s0- parokonny na gumach, 
i Po-uprząż i 

kiego 5. 

poszukuje. = 

Ofiarna 4 Warunki przez tel. 65 , 

і 
  

niskowem na „Anto-w. Wilefskie, są do 

STAR BIERNY 
1] 

  

  

1.000.000.— 

9.1638 
3.047.781.63 
2.990.368.23) 

1.019.116.35' 

6.038.149.86, 
78.699.70 
80.478.26 

1.771.108.55. 
588.087.9T. | 

2.058.61 
257.230.15 
603.178.74 
509.711.77 

  

i różne zyski 

-
 

+ 

10.947,819.96. | 
56.800.— | 

2.718.528.78. 
13.783.148.74- 
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aiwyśsze m RÓŻ NE 
za meble, ROTOR? Ki SRSKOCY 1 URE 

dywany, RAWIEC cywilny i | 
obrazy, wojskowy Ww. ‚ 
porcelanę FALKOWSKI  Boni-- 

i inne antyki. fraterska 4—6 przyj- 
: ., muje wszelkie obsta- 

[hupno I sprzedaż un orze wskonyn Iunki, oraz wykonywą 
й reparacje, przeróbki, 

Celem kupna wyjezd-po cenach bardzo 
žam na prowincje, niskich za gotówkę i 
zawiadamić listownie. na raty. —0 
Wilno, ul. Św. Jań- SB 
ska 8, sklep „Okazja“ 
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Poszukujesz +* 

dobrej egzystencji lub 
z aska wysokich pobocznych 

stnieje-od 1840 r,; ZAróbków? a hre е 
„jeszcze ižszyc! 

B-cia OLRIN ||oformacyj. pei | 
na odpowiedź lecz nie | 

MAGAZYN MEBLI , koniecznie. Wydaw- 
Wilno, Niemiec- | nictwo Handlowe, Po- 
ka Nr 3, tel. 362. | Znań, Przecznica 7/36. 

pak AOORO Zegarki 
RY monan > łóż- 

a, kredensy, St0- | najtaniej i najsolidniej 
ły, szafy, biurka, , reparuje zegarmistrz 

krzesła i t.« p», i M.  Wyszomirski b. 
majster firmy A. Ryd- Dogodne warunki 

i na RATY. lewski, Ostrobra a 
"Nr 13. 0-<L9gp 

ZGUBY 
i klacz dowmemuasowawano 

sprzedania, Szeptyc- —7gubiony kwit lom- 
Z bardowy (Bisku- | 

= pia 12). Nr 33766. 
unieważnia się” —- o 

gubiony kwit lom- | 
bardowy (Bisku= 

- pia 12) Nr 12044, 
unieważnia się. о) 

ч 
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6806% 
з DOMY drewnia- 

ne dochodowe o 
15 mieszkaniach, 
placu 600 sąžni, 
sprzedamy natych- 
miast dogodnie 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza L 
tel. 9-05. 

IESZKAŃ 

krądziono w so- 
botę 19 paździer- 
nika, wieczorem 

między innemi rzecza- 
'mi jedną dolarówkę 
Nr 042709 i dwa blan= |. 
kowe weksie po 500 
zł., wystawca Wilold 
Przegaliński i żyranciz, 
na jednym  Stefąnja 
Berejszyna i Jan Pił- 
sudski, a na drugim 
tylko Jan Piłsudski. 
Uprzedza się nabyw- 
ców o tem, że są 
unieważnione. _ —o 

gubiono książkę 
wojskową rOcz- 
nik 1899, wyd. 

przez P. K. U. Wilno; 
imię  Mikolajko“ 

—0 

2-ch, 
| 3-ch, 5-cio po- 

kojowych  poszu- 
kujemy w rėžnych 
dzielnicach miasta 
dla solidnych 

lokatorów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05 za 

  

   
    

     
  

majątku Belmont, 
pocztą  Brasław, 

sprzedania 3 knurki i 

białej rasy angielskiej 

Admini- na 

ku pod cieniem krzaków akacyj. Roz-| 
glądając swą małą dłoń rozmyślała I 
niwie. 

— Jaka to dziwna rzecz r 
dlaczego np. mamy pięć palców, a 
sześć, i dla czego to właśnie uważa” 
za piękne? 

Nagle jakgdyby uczuła siebiej całą: 
jakby spojrzała na siebie z boku; ha 0-i 
wą postać smukłą. zgrabną, na twarzy= 
czkę drobną niebieskooką. Wydała się 
sobie zjawiskiem jakiemś w białej, poz | 
wiewnej sukience. Nad głową rozległ 
się cichy trzask i mała gałązka zielona 
spadła na jej kolana, świeża, z delikaf- 
nemi listkami pachnąca gałązka. Nata ) 
szy wydało się nagle, że mieszka w 
wysokim pałacu kryształowym i ogat 
na! ją smutek i żal bezbrzeżny. Żal je; 
było siebie, że taka delikatna, błękitno- 
oka, siedzi samotnie, a na kolanach je 

leży mała skrzywdzona gałązka,— łzy 

zaczęły się cisnąć do jej oczu., Sang” 
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Upały tego lata były bardzo silne. nie wiedziała, czemu tak smutno? 
Pewnego dnia Natasza leżała w hama- (BC NI 

Dru на „Wydawnictwo Wileńskie* ui. Kwaszelna 2A. 
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